
1  

AC
DR

AFRICAN CENTRE FOR
DEVELOPMENT & RESEARCH



2 



3  

„Ești parte din această lume! 
Fii parte din viitorul său”

Manual de educație globală de dezvoltare 
a competențelor de cetățenie globală

2015



4 

Acest material educațional a fost dezvoltat și editat de Andreea-Loredana 
Tudorache, membră fondatoare a Asociației A.R.T. Fusion (România), 
pe baza experienței în domeniu în proiecte de educație globală ale 
A.R.T. Fusion și pe experiența partenerilor săi în proiectul “Ești parte 
din această lume, fii parte din viitorul său”: Eesti Erinoorsootöö 
Ühing noOR (Estonia), Youth With a Global Vision (Marea Britanie), 
Hopespring (Ghana), ACDR (Nigeria) și ECIM (Sierra Leone). 

Traducere și adaptare: Monica Constantinescu 
Design graphic și ilustrații: Iulia Ignat (www.iuliaignatillustrator.com)

*Versiunea tipărită a acestei publicații a fost imprimată pe hărtie reciclată.

A.R.T. Fusion Association
2015

Toată corespondența legată de această publicație va fi adresată către:

A.R.T. Fusion Association 
Adresă: Strada Marin Serghiescu, nr. 14, apt. 6, sector 2, Bucharest, Romania

Email: art_fusion_romania@yahoo.com          
Web: www.artfusion.ro

ISBN 978-973-0-18352-8

Drepturile de autor pentru această publicație aparțin Asociației A.R.T. Fusion. Reproducerea parțială 
a acestui material în scopuri non-profit este permisă cu referința sursei. În cazul în care există un 
scop de obținere a unui profit, permisiunea scrisă din partea Asociației A.R.T. Fusion este obligatorie.

Acest material a fost creat ca publicație de diseminare în cadrul 
proiectului “Ești parte din această lume, fii parte din viitorul 
său” (finanțat cu sprijinul Programului Tineret în Acțiune al 
Uniunii Europene, prin Acțiunea 3.2)

Părerile exprimate în material aparțin autorilor acestuia și nu 
oglindesc poziția Comisiei Europene.
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Notă informativă 
din partea autoarei

Versiunea tradusă în limba română a fost realizată 
la sfarșitul anului 2020. În raport cu prima ediție 

în limba engleză, publicată în anul 2015, informațiile 
(date, statistici, referinte, etc.) nu au fost actualizate. 

Recomandăm celor care folosesc acest manual 
să țină cont de acest aspect și să verifice 

dacă detaliile menționate s-au schimbat atunci când 
acestea sunt menționate în diferite capitole ale manualului.
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Introducere 
Despre ce este acest manual?

Trăim într-o lume globală interconectată! O lume în care ceea ce 
facem în fiecare zi, deciziile și comportamentele noastre de zi cu zi, au 
impact nu doar asupra noastră dar și asupra altor oameni, din alte țări și 
de pe alte continente. Acest efect cu rază lungă este și asupra mediului și 
altor vietăți.

Interdependențele globale, poluarea, schimbarea climatică, amprenta 
de apă și cea ecologică, stilul de viață sustenabil, cei 3 R (redu, reutilizează, 
reciclează), consumerismul, drepturile lucrătorilor, exploatarea prin 
muncă a copiilor, companii neetice, fair trade, relativismul cultural, etc. 
sunt doar câteva dintre temele cu mare relevanță pentru viața noastră de 
zi cu zi, fie că vrem sau nu. 

Oamenii au nevoie de cunoștințe și abilități pentru a înțelege, pentru a 
se implica, a participa și a interacționa în mod critic cu societatea noastră 
globală în calitate de cetățeni cu putere de acțiune la nivel global.
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Cetățenele si cetățenii globali sunt persoane care au o perspectivă 
și gândire globală, înțeleg consecințele globale ale acțiunilor sale, își 
asumă responsabilitatea aferentă acestora și efectuează în mod constant 
schimbări în viața lor pentru a modifica impactul asupra lumii în mod 
pozitiv. Avem nevoie de o masă critică de cetățeni și cetățene globali/e 
pentru a aduce schimbări pozitive în raport cu temele menționate mai 
devreme (și nu numai) și încă nu o avem. 

Educația globală este una dintre abordările care s-au dovedit a fi foarte 
eficiente în a contribui la creșterea numărului de cetățeni/e globali/e. 
Este educația care dezvoltă competențe de cetățenie globală (cunoștințe, 
abilități și atitudini). Utilizează metodologie participativă și principii de 
învățare experiențială pentru a avea impact asupra participanților pe cele 
trei dimensiuni. Are loc în școală sau în afara școlii și poate participa 
orice persoană, de orice vârstă și cu orice istoric personal. 

Acest manual se bazează pe anii de muncă în domeniul educației 
globale al Asociației A.R.T. Fusion și a partenerilor săi, formând 
educatori globali în diverse contexte în România, Europa și în proiecte de 
cooperare Africa-Europa. 

Poți citi mai multe despre un anumit proiect de educație globală în 
context transcontinental (care a și dus la nașterea acestui manual) în 
următorul capitol pentru a înțelege cadrul și sfera muncii noastre.

Acest material dorește să reprezinte un instrument pentru cetățeni, 
cetățene, educatoare și educatori globali în munca lor cu diverse 
grupuri în întreaga lume. Țelul final este de a contribui la construirea unei 
mase critice de cetățeni și cetățene  globali/e necesară în lume. Cititorul/
oarea poate găsi perspective despre contextul educației globale, nevoia de 
cetățenie globală, mai multe detalii despre ce este un/o cetățean/ă global/ă, 
recomandări metodologice pentru educatori globali și un curriculum 
detaliat pentru dezvoltarea competențelor de cetățenie globală de bază. 
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Diferența dintre această lucrare și altele din domeniu (numeroase, 
provenind de la diverse instituții), este că aceasta aduce o nouă abordare 
față de ceea ce considerăm a fi competențe de cetățenie globală, o structură 
diferită ce a fost testată în mai multe țări, precum și pe diferite continente, 
în proiecte transcontinentale (ceea ce nu se întâmplă adesea în domeniu). 
Include de asemenea o serie de recomandări referitoare la sensibilitate 
culturală pentru utilizarea anumitor activități sau concepte prezentate aici.

Pentru a clarifica ce poți găsi în acest manual sau nu, în funcție și de 
cât de recent ai venit în domeniu sau nu, facem următoarele precizări: 

• Dacă ești o persoană nou venită în domeniul educației globale 
și al cetățeniei globale, considerăm că primele capitole (până la 
secțiunea despre curriculum) sunt de mai mare relevanță pentru 
tine deoarece includ detalii despre istoric, concepte, motive, 
motivație și exemple de comportamente de cetățenie globală. 
Sperăm că te va motiva cel puțin să citești și să explorezi mai mult 
și să lucrezi cu tine însuți în calitate de cetățean/ă global/ă.

• Dacă ești începător/oare în domeniu, în sensul că știi unele 
lucruri, te preocupă unele teme, ai implementat deja unele 
schimbări în viața ta și încerci să lucrezi pas cu pas cu tine însuți 
în calitate de cetățean/ă global/ă (fie că folosești această denumire 
sau nu) – primele capitole te vor ajuta să structurezi mai bine 
și să faci conexiuni între lucrurile pe care le știi deja și poate îți 
vor aduce altă înțelegere și mai multă profunzime. Sperăm să te 
motiveze cel puțin să citești și să explorezi mai departe și să lucrezi 
cu tine însuți ca cetățean/ă global/ă. Dacă ești interest/ă să devii 
educator/oare global/ă, a doua parte a acestui manual va fi cu 
siguranță de ajutor.
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• Dacă ești un/o educator/oare global/ă la început, un/o cetățean/ă 
global/ă responsabil/ă și activ/ă care dorește să susțină ateliere pe 
aceste teme pentru diferite grupuri, dar ești încă la început, atunci 
prima parte a acestui manual îți va oferi structură și te va ajuta să 
vorbești pe aceste teme cu mai mare ușurință, iar partea a doua îți 
va furniza alternative pentru atelierele tale și sprijin metodologic. 

• Dacă ești un/o educator/oare global/ă cu experiență și cauți 
un instrument util în care poți găsi aproape tot ceea ce îți 
trebuie pentru a forma noi cetățeni globali (dacă ești de acord cu 
terminologia și abordarea noastră), acest manual reprezintă acel 
instrument și îți va fi de mare ajutor. 

• Dacă ai foarte multă experiență și cauți ceva care va revoluționa 
tot ceea ce cunoști, activități uimitoare și unice sau material 
pentru a forma cetățeni globali avansați sau pentru a forma 
educatori globali, aceasta nu este unealta pentru tine, dar ar putea 
să îți aducă idei noi sau inspirație (însă nu promitem).

În contextul existenței a multe publicații și multe materiale în domeniu 
din partea altor organizații și instituții, dorim să aducem câteva mențiuni 
pe care cititiorul/oarea să le aibă în minte pe parcursul lecturii:

• Terminologia utilizată aici a fost dezvoltată de către educatoarele 
si educatorii globale/i implicați în proiecte ale Asociației A.R.T. 
Fusion pe baza muncii lor, pentru a avea sens pentru ele, ei și 
partenerii lor. Pot exista sau nu asemănări cu alte definiții sau alți 
termeni utilizați de către alte structuri, dar nu avem intenția de a intra 
într-o dezbatere globală despre termenii cei mai potriviți pentru 
domeniu. Oferim în secțiunile respective felul în care înțelegem și 
utilizăm noi termenii și nu susținem că reprezintă adevărul suprem, 
dar este adevărul nostru, pe baza muncii și a rezultatelor noastre. 
În același timp, suntem conștienți că terminologia și definițiile 
nu sunt statice și că ulterior (după mai multă muncă în domeniu) 
putem avea feluri diferite de a defini. Manualul ar trebui înțeles de 
asemenea în contextul momentului publicării.
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• Ceea ce noi considerăm a fi competențe de cetățenie gobală de bază 
trebuie înțeles în strânsă legătură cu punctul anterior. Nu pretindem 
că sunt adevărul suprem în domeniu dar motivele alegerii anumitor 
teme înaintea altora sunt explicate în secțiunile respective.

• Ne bazăm munca pe rezultatele obținute de noi în proiecte 
transculturale și transcontinentale, lucrând și testând activități în 
contexte și realități extrem de diverse. Avem ambiția de a crede 
și considera acest manual a fi o unealtă relevantă pentru toți 
oamenii din lume deoarece atunci când vorbim despre cetățenie 
globală, nu credem că un subiect este relevant pentru unii oamenii 
în unele părți ale lumii, dar nu și pentru alții. Toți oamenii din 
lume pot și ar trebui să fie cetățeni globali, iar acest manual sprijină 
procesul dezvoltării de competențe de cetățenie globală. În același 
timp, suntem conștienți că poate unele activități propuse în acest 
manual nu sunt potrivite pentru orice mediu, cum nici noi nu 
le-am testat în toate contextele posibile. Recunoscând că echipa 
care publică materialul are părtinirile sale datorate contextului 
cultural și experienței proprii, ne-am străduit să reducem pe cât 
posibil subiectivitatea. Activitățile propuse includ recomandări și 
precizări ce pot fi aplicate în funcție de diversele contexte culturale 
în care sunt implementate activitățile.

Nu este un instrument perfect sau complet, nu a existat vreodată 
intenția să fie, are lipsuri și defecte, dar sperăm ca, în ansamblu, acest 
manual să fie un ajutor și un sprijin în eforturile tale de a face lumea aceasta 
un loc mai bun, în orice rol ai în ea. Dacă acesta nu este instrumentul 
pentru tine dar crezi că poate sprijini munca altora, îl poți împărtăși. 

Suntem deschise la sugestii, idei, comentarii, critică și feedback, după 
ce citești și/sau testezi unele dintre activitățile noastre, așa că te invităm să 
ne abordezi oricând folosind detaliile de contact oferite.

Lectură plăcută,
Andreea-Loredana Tudorache 

A.R.T. Fusion România 
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Proiectul 

“Ești parte din această lume, 
fii parte din viitorul său” 

Prezentare generală

Asociația A.R.T. Fusion a creat acest proiect în contextul nevoii 
uriașe în lume pentru o schimbare pozitivă. La baza acestei inițiative s-a 
aflat o grijă autentică, în creștere, pentru starea lumii în acest moment 
și incertitudinea bunăstării și viitorului său. Este nevoie de mai mulți 
cetățeni/e globali/e pentru a aduce schimbări sustenabile și este nevoie de 
educatoare și educatori globale/i competente/ți, mai ales printre tinere/i 
și lucrători de tineret, pentru a forma cetățene/i globale/i. 

 Ambiția de la baza acestui proiect a fost de a include în mod egal 
parteneri din diferite colțuri ale lumii. Când explorăm conexiuni, 
dependențe și responsabilități globale, este nevoie să avem o perspectivă 
cât mai globală posibil pentru a crea o conversație plină de înțeles, 
impresionantă și cu impact pe termen lung. În acest proiect am inclus trei 
parteneri din Europa și trei din Africa.

Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2013 - decembrie 2014. 
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Obiectivul principal al acestui proiect a fost de a crește capacitatea 
din domeniul lucrului cu tineretul de a ridica nivelul de responsabilitate 
socială și globală în rândul tinerilor și tinerelor din Europa și Africa.

Proiectul a atins următoarele obiective:
• De a-i încuraja pe lucrătorii și lucrătoarele de tineret să acționeze 

ca educatoare și educatori globale/i în propriile organizații și 
comunități;

• De a crește nivelul de cunoștințe al tinerilor și tinerelor pe teme cum 
ar fi interdependențe globale (din perspective culturale, economice 
și politice), justiție socială și globală, schimbare climatică și alte teme 
legate de mediu, consumerism și stil de viață sustenabil, Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului și Agenda Post 2015;

• De a crea atitudini proactive față de teme globale în rândul 
tinerelor și tinerilor;

• De a stimula participarea și implicarea acestora în procese sociale 
ca cetățene/i globale/i.

Principalii beneficiari ai proiectului (22 de lucrători și lucratoare 
de tineret) au luat parte la un training pe termen lung axat pe dezvoltarea 
competențelor de muncă practică în domeniul educației globale. 

Abordarea trainingului a fost concepută astfel:

1. Un training inițial pentru dezvoltarea competențelor de cetățenie 
globală și educație globală de bază (pentru viitori multiplicatori) 
(a avut loc în Sierra Leone - mai 2014);

2. O etapă de practică în fiecare dintre țările partenere (Ghana, 
Estonia, Nigeria, România, Sierra Leone, Marea Britanie), 
în care multiplicatorii, educatori globali noi, au pregătit și 
implementat ateliere de educație globală pentru mai mult de 
900 de tineri și tinere în comunitățile lor. Subiectele abordate au 
fost: interdependențele globale, mediul, schimbarea climatică, 
consumul responsabil, stilul de viață sustenabil. Unele dintre 
aceste ateliere au inclus activități care pot fi găsite în secțiunea de 
curriculum a manualului;
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3. Etapa de practică a fost urmată de un al doilea training (în 
România - septembrie 2014), de evaluare a etapei de practică și 
pentru dezvoltarea de competențe avansate ca educatori globali. 
Principalul obiectiv al trainingului a fost completarea setului 
de competențe, astfel ca beneficiarii să devină educatori globali 
independenți. Trainingul s-a axat pe împărtășirea celor mai bune 
practici, feedback, îmbunătățirea abilităților de facilitare, debrief 
și explorarea în mai mare profunzime a temelor din primul curs, 
precum și a unora noi. 

4. O întâlnire finală de evaluare organizată în Nigeria pentru a evalua 
și estima impactul întregului proiect și pentru a planifica felul în 
care rețeaua poate continua să funcționeze în mod coordonat de 
acum înainte.

5. Fiecare organizație parteneră a diseminat rezultatele proiectului 
(inclusiv filmul și acest manual) în comunitățile lor (în rândul 
altor persoane și organizații interesate) pentru a spori interesul 
societăților lor civile față de cetățenia globală și importanța 
acesteia.  
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Principalele rezultate ale proiectului au fost:

• O rețea de organizații puternice și competente active în domeniul 
educației globale în Africa și Europa;

• 22 de educatori și educatoare globali/e cu experiență;
• 929 de participanți la ateliere produse pe parcursul proiectului 

(cetățene/i globale/i noi);
• 6120 beneficiari indirecți;
• Acest manual (pe care îl citești chiar acum) pentru a-i sprijini pe 

educatori globali în activitatea lor;
• Un film resursă bazat pe dezvoltarea și experiența proiectului 

(disponibil online la http://www.youtube.com/user/artfusiontv);
O contribuție substanțială la masa critică de cetățeni globali necesari 

în lume! 

Pe baza desfășurării acestui proiect, a rezultatelor, feedback-ului, a 
nevoilor și dorințelor partenerilor implicați, A.R.T. Fusion va continua 
să desfășoare asemenea proiecte și va include cât mai multe organizații 
posibil, de pe cât mai multe continente.  
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Context Și concepte
Teme globale, cetățenie 

și educație globală

Dacă aruncăm o privire pe diverse statistici despre bunăstarea lumii 
sau despre statutul din prezent, vom găsi figuri tulburătoare despre 
inegalități, injustiții, abuzuri, victime și daune umane și ecologice, etc. 
Majoritatea par să se bazeze pe felul în care ne trăim viețile și cum le 
permitem altora să își trăiască viețile (mai ales când viețile lor afectează, 
direct sau indirect, viețile noastre). Viețile noastre, ca indivizi și ca 
societăți, nu sunt în armonie cu viața gazdei noastre, planeta Pământ, de 
aici numeroasele consecințe negative.

Iată câteva exemple:

• Aproximativ 27 de milioane de oameni în întreaga lume sunt 
sclavi în vremurile noastre, muncind în lanțul de producție sau 
furnizare al multor produse pe care le utilizăm/consumăm zilnic: 
haine, cafea, ciocolată, jucării, electronice, etc.;

• În ultimii 10 ani (din 2003) am produs mai mult plastic decât în 
tot secolul anterior. Aproape jumătate din cantitatea de plastic pe 
care îl folosim este utilizată doar o dată și apoi aruncată. Nu există 
a fi aruncată însă – în fiecare an pier milioane de animale marine 
în urma ingerării de plastic sau a strangulării cu plastic;

• 2014 a fost cel mai cald an înregistrat și nouă din ultimii zece ani 
înregistrați au fost din 2000 încoace. Acest fapt a avut un efect 
negativ extins asupra calității vieții pe Pământ, asupra tiparelor 
meteorologice, animalelor și plantelor sălbatice, nivelurilor mării 
și ghețarilor, iar unele dintre aceste efecte sunt ireversibile; 

• Efectele schimbării climatice (incluzând aici și fenomenele 
meteorologice extreme) și alte probleme ecologice cauzate de 
activitatea umană ucid mai mulți oameni la nivel global decât 
ucid bolile și războaiele cumulat;
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• Aproape jumătate din hrana din lume este aruncată, în același timp 
aproximativ unul din 8-9 oameni din lume suferă de subnutriție 
cronică;

• În 2014, 19 august a fost Ziua Suprasolicitării Pământului (Earth 
Overshoot Day), marcând data la care omenirea a epuizat bugetul 
naturii pentru anul respectiv - după acea dată, noi ca omenire 
am funcționat pe credit luat din viitor. În fiecare an această dată 
sosește mai curând decât în anul anterior! 

Avem o singură planetă - nu 2, nu 3, doar una! Lumea noastră e ca 
o bombă cu ceas care ticăie și ar putea exploda în orice moment dacă nu 
acționăm acum. Nu este o chestiune de a acționa înainte să fie prea târziu, 
ci de a acționa deoarece deja este prea târziu! 
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În rândurile următoare menționăm câteva dintre temele care, în 
funcție de unghiul din care le privim, sunt teme/ probleme globale 
care ne afectează sau sunt prezente în viețile noastre, în mod direct sau 
indirect, fie că suntem conștiente/ți de asta sau nu:

Interdependențele globale
Dezvoltarea sustenabilă

Schimbarea climatică
Mediul

Amprenta ecologică/de apă
Stilul de viață sustenabil

Consumerismul
Comerțul/Fair Trade

Drepturile omului
Drepturile animalelor

Refugiații
Sănătatea globală

Inegalitățile globale
Egalitatea de gen

Hrana
Pacea și siguranța

Migrația
Relativismul cultural

Educația
Sărăcia

Fundamentalismul religios
Datoria internațională

Infrastructura
Energia

Corupția
Creșterea populației

Șomajul
Discriminarea/Persecuția
Politicile internaționale
Sistemele de guvernare

Neo-colonialismul
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Sperăm că nu sunt simple cuvinte și că cititorul/oarea intuiește 
complexitatea pe care unele dintre ele o o poartă sau o ascund. Unele dintre 
ele sunt cu siguranță mai aproape (în mod vizibil) de viețile și realitățile 
noastre față de altele. Fiecare dintre ele reprezintă o temă serioasă și are 
propria istorie, propriile rădăcini, efecte și conexiuni cu alte teme. Toate 
sunt importante și nu îndrăznim să realizăm o ierarhie sau să subliniem 
unele care sunt mai relevante sau mai urgente față de altele deoarece așa 
ceva depinde de criteriile utilizate pentru a le analiza. Sunt interconectate 
în feluri uneori atât de complicate datorită faptului că aceasta este lumea 
în care trăim. 

O privire mai atentă la aceste teme va dezvălui și diverșii actori care 
au putere în acest context global. Această putere poate fi folosită în mod 
pozitiv sau negativ, iar în această etapă intenționăm doar să enumerăm 
toți actorii globali potențiali care au un rol în temele globale menționate 
mai devreme. Fiecare actor poate avea influență asupra unora, dacă nu 
chiar a tuturor problemelor.
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Actori globali
Lista nu este exhaustivă și poate fi completată în continuare cu alți actori:

Oameni/Indivizi
ONG-uri (structuri non-profit)
Rețele/Alianțe internaționale
(ONG-uri, societatea civilă)

Sectorul privat (local, național, internațional)
Grupuri private neorganizate

Instituții religioase
Guverne/ Autorități

Agenții guvernamentale internaționale
Media/Rețele de socializare

Școli/Universități
Celebrități (actori, cântăreți, etc.)

Organizații teroriste
Grupuri de actori multipli
(ONG+ Privat+ Guverne)

Grupuri de lobby
Instituții financiare internaționale

Sindicate de angajați
Organizații ilegale

Instituții tradiționale 

Această listă a fost creată cu ajutorul partenerilor noștri și a diverși 
educatori și educatoare globale. De fiecare dată când prezentăm această 
listă unor noi echipe apar unele dezbateri, mai ales în privința unora dintre 
actorii propuși (cum ar fi organizațiile teroriste, organizațiile ilegale, etc.) 
și vrem să evităm acest fapt în manualul de față. Da, poate unii actori nu 
sunt la fel de clari pentru toată lumea, în sensul în care utilizăm termenii 
respectivi sau al motivului pentru care se află pe listă, dar majoritatea 
profesioniștilor cu care am lucrat au considerat că lista are sens și este clară. 

Cu cât sunt mai mulți actori, cu atât mai bine, deoarece dacă includem 
toate sursele de schimbare, vom ști cum să ne direcționăm acțiunile și 
inițiativele pentru a-i activa sau a-i împinge pe unii dintre ei în direcția 
potrivită. 
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Sunt multe teme globale, precum și mulți actori, iar următoarea 
întrebare pe care dorim să o explorăm se referă la mijloacele prin care 
actorii globali pot aduce schimbare. 

Privim schimbarea în sens pozitiv aici, acela de a aduce îmbunătățiri, 
soluții pentru problemele globale cu care ne confruntăm acum, pentru un 
viitor mai bun și mai sustenabil. 

Acțiunile sugerate în rândurile ce urmează provin dintr-un 
brainstorming inițial și nu se vor a fi mai mult de atât. Ar trebui să ofere 
o perspectivă mai constructivă asupra unora dintre acțiunile ce ar putea 
fi întreprinse. Unele acțiuni propuse ar putea fi incluse în alte categorii și 
ar putea fi identificate altele noi. Lista are doar rol de ciornă pentru a avea 
un punct de pornire!

  

Acțiuni globale potențiale

Cetățenie globală 
– “Gândește global, acționează local”

Educație globală
Informare/Promovare

Organizare de campanii
Participare politică

Lobby și promovare (advocacy)Proteste /mișcări sociale
Pacificare

Muncă de dezvoltare
Legislație

Politici/Reglementări
Cercetare

Documentare/Raportare
Consolidare de capacități

Ajutor
Acorduri internaționale



22 

Majoritatea acțiunilor menționate aici nu pot să fie întreprinse de 
către oricare dintre actori și nici nu ar trebui să fie. Unele acțiuni sunt mai 
potrivite, relevante și adecvate pentru unii actori, alte acțiuni, pentru alți 
actori. Fiecare actor are propriul său domeniu de influență, în funcție de 
rolul său, de puterea, motivația și disponibilitatea sa.   

Pe baza propriilor noastre credințe subiective, a experienței și 
rezultatelor din munca pe care o desfășurăm din 2007, în acest manual 
ne vom concentra asupra rolului și puterii a 2 actori (Oameni/ Indivizi 
și ONG-uri) și în special asupra a 2 acțiuni pe care le pot întreprinde 
(Cetățenie globală și Educație globală), pentru a aborda orice problemă 
globală cu care ne confruntăm în acest moment. 

Suntem în favoarea abordării de jos în sus și avem convingerea că 
schimbările mai mari vor porni de la o masă critică de oameni. În același 
timp, nu suntem împotriva altor abordări și nu le respingem. În funcție 
de context și de ideologie, facem fiecare ceea ce credem că e mai bine 
pentru viitor, iar dacă mai mulți dintre noi fac un lucru din unghiuri sau 
perspective diferite, vom avea un rezultat mai curând. 

 Suntem persoane îngrijorate, care am realizat că ceva e în neregulă cu 
felul în care lucrurile se petrec în jurul nostru. Sentimentele pe care le-am 
trăit noi înșine în activitatea noastră profesională sau pe care le-au trăit 
cei cu care am lucrat includ tristețe, furie, neputință, dezamăgire, dezgust, 
dar și putere, motivație, ambiție, pasiune, dorință, angajamentul de a face 
ceva (începând cu noi înșine), deoarece este singurul lucru care ne-a 
mai rămas. Dacă nu facem ceva diferit acum, nu ne așteaptă un viitor 
diferit, ci același ca prezentul pe care îl trăim.  

Piesa centrală în puzzle-ul global sunt indivizii, fiecare dintre noi 
pe această planetă, indiferent de rolul sau poziția noastră în societate. 
Pe de o parte, suntem sursa unora dintre probleme și pe cealaltă, suntem 
afectați de alte probleme și adesea nu facem legătura între fenomene. 

Când o persoană își dă seama pentru prima oară că se întâmplă atât de 
multe în jurul său, că este parte din problemă dar și parte din soluție, când 
înfruntă cu adevărat povara și gravitatea stării lumii, când simte cu adevărat 
că are o responsabilitate uriașă, există mai multe reacții pe care le poate avea. 
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Cele ce urmează sunt variante pentru ceea ce poate simți sau trăi o 
persoană; aceeași persoană poate trece prin mai multe stări sau doar 
una. Nu există previzibilitate, ci depinde de personalitatea și contextul 
fiecăruia/fiecăreia.    

 
• Neagă totul și își continuă viața ca până atunci_ “nu este 

responsabilitatea noastră”, “totul e o minciună”, “nu e așa rău cum 
zic ei”, “nu e chiar așa”, etc.

• Identifică o conspirație și își continuă viața ca până atunci_ 
“este o strategie din partea marilor corporații/guvernului/ONG-
urilor/…. altceva pentru a face una și alta”; “nu te lăsa manipulat/ă”

• Este sau devine fatalist/ă și își continuă viața ca până atunci_ 
consideră că lucrurile se petrec dincolo de controlul și înțelegerea 
noastră și că ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla oricum, 
indiferent de ceea ce vrem noi; unii ar putea acționa în vreun fel, 
dar nu pe baza unei motivații puternice;
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• Consideră că nu știe destule și își amână /condiționează acțiunile 
pentru când va cunoaște mai multe_ persoana susține că dorește 
să înțeleagă în mai mare profunzime înainte de a acționa, găsește 
diverse motive care nu îi permit timp de cercetare, ar putea avea 
alte motive în spatele acestui comportament dar nu exprimă ca 
atare; în cele din urmă fie împlinește procesul de cunoaștere și 
acționează, fie amână la nesfârșit;

• Se simte vinovat/ă și neputincios/ă_ vinovăția este paralizantă 
și dacă nu este gestionată corect, acești oameni vor recurge la 
mecanisme de apărare pentru a se simți mai bine, adesea una 
dintre variantele anterioare;

• Se panichează pentru că știe atât de puține sau pentru că sunt 
atât de multe de aflat/făcut și devine disperat/ă_ vrea să facă 
totul deodată, vrea să vadă schimbările imediat, se epuizează 
încercând să știe și să facă totul, dacă nu își gestionează corect 
emoțiile, aceste persoane vor începe să se simtă vinovate (vezi 
punctul anterior);

• Știe unele lucruri, adică știe totul_ acești oameni au o părere 
bună despre ei înșiși și se laudă adesea cu cât de multe știu sau fac 
în situațiile respective. De obicei se referă la aceleași lucruri și nu 
caută să învețe sau să facă mai mult;

• Devine cetățean/ă global/ă - Își schimbă viața_ își asumă 
responsabilitatea pentru rolul și puterea sa în procesul global 
și începe să facă schimbări în propria viață pentru a echilibra 
impactul pe care îl are asupra planetei și a lumii. După o vreme, își 
dorește să îi determine și pe alții să facă la fel și devine educator/
oare global/ă. 
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Te rugăm citește restul manualului pentru sugestii, detalii și sprijin 
pentru cetățene, cetățeni, educatoare și educatori globale și globali!

Poate fi demotivant să vedem mai multe reacții posibile ale unor 
oameni care nu vor face nimic legat de viitorul lumii decât ale celor care 
vor acționa. Dar o persoană se poate afla într-o anumită etapă, poate avea 
anumite trăiri, pe care le procesează, apoi capătă alte perspective, până 
când își găsește calea. Multe persoane active și puternic motivate s-au 
simțit într-un moment sau altul vinovate sau neputincioase, s-au panicat 
sau au avut momente de fatalism sau gânduri despre o conspirație. Unele 
chiar au sărit dintr-o extremă în alta până când și-au găsit drumul, iar în 
unele momente, în funcție de ceea ce se întâmplă în lume (care se schimbă 
sau nu), pot avea momente de disperare, oboseală, dorința de a renunța. 
Poți găsi îndrumări și sfaturi în capitolul următor pentru gestionarea 
emoțională a experienței de a fi cetățean/ă global/ă.  



26 

Cetățene/i globale/i și cetățenie 

globală

Un/ O cetățean/ă global/ă este o persoană care are o perspectivă și o 
gândire globale, înțelege implicațiile globale ale acțiunilor sale, își asumă 
responsabilitatea aferentă acestora și face constant schimbări în viața sa 
pentru a modifica impactul pe care acestea/aceasta îl are asupra lumii în 
mod pozitiv.

Nu ne naștem cetățene/i globale/i și cu siguranță nu devenim decât 
citind aceste rânduri sau întregul manual. Ne dorim să reușim cel puțin să 
te motivăm să urmezi acest drum, dacă nu ești deja pe el.

Realitatea aspră și dură este întotdeauna în jurul nostru, dar dacă 
suntem conștienți de ea este altă întrebare, iar uneori, chiar dacă suntem 
conștienți, putem crede că nu contează aportul nostru. Fiecare persoană 
de pe această planetă are capacitatea de a fi cetățean/ă global/ă dacă 
dorește. Nu contează une locuiești, care este cultura sau religia ta, 
orientarea sexuală, statutul economic, ce știi sau nu despre lume, cât de 
mulțumit ești de viața ta sau ce îți dorești de la viață în general.
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Aproape fiecare persoană din orice colț al acestei planete poate fi (și, 
zicem noi, ar trebui să fie) cetățean/ă global/ă și sperăm să reușim să te 
facem să înțelegi de ce credem cu putere asta. Chiar dacă ești o persoană 
care a decis să trăiască într-un loc izolat (o peșteră, o pădure, etc.) și să 
depindă (aparent) doar de ei înșiși pentru hrană și adăpost, tot ai nevoie 
de o gândire globală. Un singur exemplu: dacă încălzirea globală va 
ajunge la un nivel mai înalt, consecințele schimbării climatice ar putea 
avea un impact direct asupra ta (nu vei mai avea un loc în care să trăiești 
– pădurea sau peștera ta) sau nu vei mai avea destulă hrană în jur.

Chiar dacă ai decide să te separi de lume, asta nu înseamnă că și 
lumea se separă de tine.

Presupunem că din secțiunea anterioară ai înțeles complexitatea uriașă 
a stării globale în acest moment, numărul enorm de probleme implicate, 
actorii responsabili și acțiunile pe care aceștia le pot întreprinde. Este o 
responsabilitate împărtășită de către toți actorii menționați și nu vom 
realiza o ierarhie în ceea ce privește gradul de responsabilitate sau putere 
de schimbare pe care îl are fiecare. Aceasta ar fi o discuție vagă și abstractă 
care ar depinde de numeroși factori și până la urmă concluzia ar fi oricum: 
suntem cu toții responsabili, indiferent de rolul nostru în lume.

Credem că în miezul oricărei schimbări se află “persoana”, care poate 
avea un anumit rol în societate. Dacă această persoană este cetățean/ă 
global/ă, atunci deciziile pe care le va lua ar putea fi influențate de gândirea 
sa “globală” și atunci va fi în mai mare măsură să își folosească puterea 
(dată de rolul pe care îl are) pentru a face o schimbare mai mare.

A fi cetățene/i globale/i este răspunsul pentru orice schimbare pozitivă 
pe care o dorim în societatea globală!
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Există moduri diferite în care un/o cetățean/ă “obișnuit/ă” poate 
deveni  global/ă. Procesul se bazează de obicei pe “deschiderea ochilor”. 
Ceea ce vrem să spunem prin “deschiderea ochilor” este a deveni 
conștient/ă de complexitatea lumii, de interconexiunile sale și de propria 
noastră responsabilitate în procesul global. Metaforic, până în acest 
moment poate că ai trăit cu un anumit grad de ignoranță sau “orbire” față 
de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Poate știi unele lucruri dar nu îndeajuns 
și poate simți ceva dar, din nou, nu îndeajuns. Există acel moment așa zis 
“aha”, sau acel moment în viața ta în care gândești “Se întâmplă atâtea 
în lumea aceasta iar eu sunt parte din ea!”. De aici înainte, persoana 
continuă să își trăiască viața, sperăm, cu o identitate de cetățenie globală 
în creștere și începe să facă schimbări, pas cu pas.   

 

Cum pot fi deschiși ochii cuiva? Există trei factori determinanți 
principali:

• Prin evenimente sau interacțiuni revelatoare aleatorii. 
Includem aici orice eveniment/situație neplanificată care apare în 
viața ta, care deschide o fereastră către realitățile lumii și te face să 
fii interesat/ă, motivat/ă, responsabil/ă. Poate include a citi știrile 
și diverse articole, a interacționa cu oameni din medii diverse și 
cu povești de viață diverse, a viziona un film, a citi un afiș, a lega 
între ele informații din diverse surse, etc.

• Prin primirea unui imbold din partea altor persoane. “Alte 
persoane” pot fi oameni care depun deja eforturi ca cetățene/i 
globale/i și vor să îi motiveze și pe alții să evolueze în aceeași 
direcție. Pot fi cetățene/i globale/i pasionate/ți sau educatoare/
ri globale/i active/i deja (vezi capitolul următor). Acești oameni 
te pot angrena într-o discuție critică pe teme și responsabilități 
globale, îți pot trimite materiale informative și te pot motiva să 
citești, să urmărești videoclipuri, pot pregăti activități pentru tine 
care să te ajute să devii conștient/ă de unele dintre aceste probleme 
(vezi secțiunea despre educație globală). 
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• Pe cont propriu. Enumerăm aceasta ca o a treia opțiune pentru 
că e mai rar ca cineva să își pună întrebări fără influența unuia 
dintre factorii anteriori. Este posibil și să îți pui întrebări dincolo 
de realitatea pe care o cunoști: “Cum ajung aceste produse la 
mine? Cine le realizează? Sunt acele persoane mulțumite? De ce 
s-a schimbat vremea atât de mult în ultimii ani?” și tot așa. Îți poți 
pune aceste întrebări din curiozitate dar odată ce afli răspunsuri 
vei descoperi o perspectivă pe care nu o aveai neapărat înainte 
să îți pui asemenea întrebări. Această nouă perspectivă te poate 
motiva mai departe în această direcție. 

Deschiderea ochilor este primul pas; numim acest moment punctul 
zero și de aici începe viața ca cetățean/ă global/ă. De obicei, vorbim 
despre cetățenie globală pe viață; cu excepția cazului în care nu vom mai 
trăi într-o lume interdependentă, noi, locuitorii, trebuie să ne purtăm 
corespunzător. Așadar, după momentul punctului zero urmează mulți alți 
pași și acțiuni. În linii mari, pașii includ:

• Să obții mai multe informații – să înțelegi complexitatea a tot 
mai multe probleme globale: să citești articole, cărți, manuale, 
toolkit-uri, să urmărești documentare sau alte materiale video, să 
conversezi cu oameni din domeniu, să vizitezi locuri relevante, 
etc.

• Să fii critic/ă față de tine însuți și viața ta, față de decizii, 
comportamente, etc. Fii deschis/ă la critică constructivă, la 
feedback din partea oamenilor din jurul tău!

• Să faci schimbări în propriul stil de viață conform informațiilor 
pe care le obții. Ar putea însemna să fii mai atent/ă la felul în care 
utilizezi anumite resurse, să iei decizii mai sustenabile, să reduci, 
reutilizezi, reciclezi obiectele pe care le folosești, să boicotezi 
companii neetice, să semnezi petiții, să susții anumite cauze, etc.

• Să iei decizii în viață (pe termen scurt și lung) pe baza implicațiilor 
globale ale acțiunilor tale.
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• Să reflectezi mai des la rolul tău în această lume interconectată!

• Să inițiezi conversații și să stimulezi gândirea critică pe teme 
globale cu cei din jurul tău.

• Să fii un exemplu pentru alții! 

Competențe de cetățean/ă global/ă

Numărul de definiții și de moduri de a lucra cu conceptul de 
competență (și cu componentele sale) este unul divers și multe instituții 
din domeniul educației (din diferite părți ale lumii) și-au creat propria 
terminologie. Definirea acestora ne ajută în activitatea noastră, oferă 
structură și direcție pentru evaluarea impactului nostru. 

În același timp, nu suntem în favoarea ideii ca munca noastră să fie 
condusă și direcționată de felul în care punem în cuvinte ceea ce credem 
și înțelegem. Le vedem ca fiind călăuzitoare, dar dacă nu au sens pentru 
cineva, acea persoană este liberă să își găsească propria înțelegere (valabil 
și pentru conceptele incluse în acest manual, atâta timp cât acest fapt o 
ajută sau sprijină în munca sa.

Noi lucrăm cu conceptul de competență definit ca un set de 
cunoștințe, abilități și atitudini care pot fi aplicate în situații variate 
din viață în funcție de anvergura acelei competențe. O competență 
necesită de asemenea motivație și un nivel minim de încredere pentru a o 
exercita în activitatea și în viața lor.  

Cum definim cele 3 dimensiuni ale unei competențe:

• Cunoștințele reprezintă informațiile, datele și partea teoretică 
a anumitor rezultate în procesul de învățare. Această parte a 
competenței se referă mai ales la stocarea și procesarea care au 
loc în creierul persoanei – achiziționarea și stocarea informației 
la anumite niveluri.   
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• Atitudinile includ valorile, sentimentele, credințele, modurile de 
a gândi, perspectivele, etc. pe care o persoană le are față de diverse 
aspecte. Aceasta este o parte mai emoțională a competenței și este 
uneori numită “inima” acesteia. 

• O abilitate se referă de obicei la partea practică a competenței, 
incluzând capacitatea de a face ceva în mod concret. 

Este util să le înțelegem individual, dar ele sunt conectate între ele, o 
anumită cunoștință este asociată cu o atitudine și poate duce la formarea 
unei abilități practice. Acest proces ne ajută să distingem ce înseamnă să 
fii un/o cetățean/ă global/ă competent/ă și ajută educatorul/oarea global/ă 
să genereze aceste competențe (vezi secțiunea despre educație globală în 
manual). 

Am realizat un brainstorming pentru ceea ce poate fi inclus în 
competențele de cetățean/ă global/ă și am creat următoarea listă cu 
câteva elemente inițiale. Este important de menționat că acestea sunt 
doar sugestii, idei, și că nu reprezintă un set complet de competențe în 
domeniu: 

Cunoștințe: informații despre toate temele, actorii și acțiunile globale 
menționate în secțiunile anterioare, despre contextul global (agende, 
politici, tratate, etc.), contextul local în relație cu cel global, surse de 
informații, procese și sisteme, acțiuni și alternative, etc.

Atitudini: încredere în schimbare, răbdare, toleranță, curaj, respect 
pentru drepturile omului, lipsa prejudecăților, asumarea responsabilității 
pentru propriile acțiuni, curiozitate, disciplină, a fi proactiv, empatie, 
pasiune, îndrăzneală, mentalitate pozitivă, persistență, fermitate, etc. 

Abilități: ascultare, gândire critică, încurajarea/motivarea altora, 
împărtășirea de informații, cercetare, a învăța să învețe, găsirea de soluții, 
inovație/creativitate, gestionare personală, gestionare eficientă de resurse, 
atenție, etc.
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Aceste sugestii nu ar trebuie scoase din context; dacă vorbim 
despre o competență de cetățean/ă global/ă și menționăm de exemplu 
răbdarea (ca atitudine), trebuie să fie în conexiune cu o temă globală sau 
într-un context global. Desigur că unele dintre competențele pe care o 
persoană le-a dobândit de-a lungul vieții (pe alte dimensiuni) vor fi de 
ajutor în această arie, dar asta nu înseamnă că sunt transferate automat 
în această arie de competențe. Ele trebuie practicate și aplicate în această 
zonă specifică înainte să putem spune că persoana le deține. O atitudine 
pozitivă în general nu înseamnă că vei avea o atitudine pozitivă despre 
viitorul lumii și despre ceea ce poți face în această privință. 

 
Nu există cetățene/i globale/i perfecte/ți, compleți, ci mai degrabă 

persoane aflate în diferite etape ale dezvoltării competențelor lor de 
cetățenie globală. În funcție de persoană, se pot afla la un anumit nivel 
timp îndelungat (sau pentru totdeauna) sau pot acționa în mod continuu 
pentru a deveni un/o cetățean/ă global/ă mai bun/ă și mai competent/ă.

   În acest material vorbim despre competențe de cetățenie globală 
de bază iar curriculumul din paginile următoare abordează direct aceste 
competențe. În acea secțiune vei descoperi motivele din spatele selectării 
acestor competențe ca fiind de bază, precum și propuneri de activități 
educaționale care pot fi utilizate de educatori și educatoare pentru a 
dezvolta asemenea competențe.

Cum recunoști o persoană cu competențe de cetățenie globală de 
bază sau mai avansate?

De regulă, cetățenele/ii globale/i conștiente/ți și responsabile/i au 
un set de valori și principii care traversează toate domeniile vieții lor. Pe 
baza muncii noastre cu diverse generații de cetățene globale și  cetățeni 
globali formați de echipele noastre, am întâlnit situații în care, în funcție 
de nivelul dezvoltării ca cetățean/ă globali, persoanele se purtau mai 
responsabil în unele medii (de exemplu acasă, unde e mai ușor) față de 
altele (cum ar fi în călătorii, unde dețin mai puțin control).   
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Acasă (câteva exemple)

• Aplică cei 3 R (reduce, reutilizează, reciclează) orice poate (în 
funcție și de context); 

• Reducerea este elementul cheie în viața persoanei (în ceea ce 
privește produsele pe care le achiziționează, în orice categorie, 
precum și deșeuri în general);

• Orice cantitate de plastic sau hârtie este reutilizată apoi reciclată;
• Foarte conștiincios/ă în ceea ce privește utilizarea apei: face dușuri 

foarte scurte și folosește cât mai puțină apă posibil în timp ce spală 
vasele sau altele;

• Folosește becuri și alte dispozitive electrice ce economisesc 
energie;

• Scoate din priză toate dispozitivele care pot fi deconectate 
când nu sunt în uz. Nu există dispozitive în mod stand-by (nu 
uită încărcătoare în priză, calculatoare, televizoare, cuptoare cu 
microunde, etc.);

• Verifică în mod constant dacă luminile sunt stinse (și dispozitivele 
deconectate de la priză) când nu sunt utilizate, în spațiile locuite 
sau pe care le părăsesc;
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• Compostează tot ceea ce poate fi compostat (chiar dacă locuiesc 
în oraș, în apartament);

• Persoana este în mod constant critică cu ea însăși în ceea ce privește 
necesitatea de a face cumpărături. Se gândește bine înainte de a 
achiziționa orice produs. De obicei petrece mult timp în magazin citind 
etichete, cerând detalii, verificând cu informațiile pe care le deține;

• Adesea achiziționează produse la mâna a doua;  
• Achiziționează mai ales (dacă nu chiar exclusiv) produse locale și 

alimente de sezon; Preferă piețele locale și evită supermarketurile 
sau unitățile comerciale internaționale; 

• Evită produsele cu amprentă de apă mare;
• De obicei a redus deja consumul de carne, dacă nu este chiar 

vegetarian/ă sau vegan/ă;
• Cumpără produse fair trade sau realizate etic, dacă e posibil;
• Dacă e posibil, nu consumă apă îmbuteliată – dacă persoana este 

nevoită, folosește recipiente mai mari, reutilizabile pe termen 
lung;

• Are o listă de produse/mărci interzise pe care le boicotează în 
casă și în consumul personal. Lista e reactualizată constant prin 
informare constantă despre mărcile folosite; 

• Își folosește propriile sacoșe și recipiente reutilizabile pentru a 
evita achiziționarea de hrană sau produse ambalate; 

• Depune eforturi mai mari pentru a cumpăra în mod sustenabil, 
se deplasează pe distanțe mai mari pentru anumite produse și 
magazine;

• Își convinge colocatarii să urmeze acest stil de viață sustenabil 
sau să urmeze măcar câteva reguli în casă (de exemplu, colectarea 
selectivă a deșeurilor, cu scopul de a recicla, și alte aspecte în ceea 
ce privește dispozitivele electrice, etc.);

• Se asigură (când e posibil) că locuința este izolată termic 
corespunzător pentru a nu irosi căldură și energie;

• Majoritatea celor care vin în vizită sau a prietenilor apropiați 
sunt conștienți de aceste alegeri și câteodată fac la fel sau respectă 
regulile în prezența persoanei;

• Vorbește adesea despre diverse teme globale, nu neapărat pentru 
a-i convinge și pe alții, ci din pasiune și interes;
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• Are afișe cu variate mesaje globale pentru a-și reaminti sieși și 
altora;

• Elaborează inițiative pentru schimbări în ceea ce privește felul 
în care se petrec lucrurile în clădire sau cartier: solicită pubele 
pentru reciclare, gestionarea deșeurilor în cartier, etc.

• Intenționează să utilizeze (dacă nu utilizează deja) surse 
regenerabile de energie; 

• Participă în mișcări globale cum ar fi: Earth Hour, Buy Nothing 
Day, No Car Day, etc. 

La muncă 

Contextele de muncă sunt variabile, cum ar fi munca într-un birou, 
fabrică, magazin, restaurant, spital, școală, în construcții, muncă de 
teren, etc. Iar exemplele oferite se aplică în unele contexte și au nevoie 
probabil de ajustări în altele. Sugestiile ce urmează sunt pentru oameni 
care muncesc într-un colectiv, în echipe și structuri de diferite mărimi. 
Pentru liber profesioniști și cei ce lucrează individual (adesea de acasă), 
secțiunea anterioară, acasă, este mai potrivită. 

• Inițiază un punct de reciclare dacă acesta nu există și își motivează 
colegii să îl utilizeze adesea. Dacă nu este posibil la locul de muncă, 
păstrează obiectele respective (hârtie, plastic, baterii, sticlă, metal) 
pentru a le recicla ulterior;

• Reutilizează toate produsele de hârtie (de orice dimensiune) și le 
reciclează ulterior;
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• Consumă hrană împachetată acasă și își încurajează colegii să 
comande mai puțin și să aducă de acasă mâncare în ambalaj 
sustenabil; 

• Îi displac adunările la locul de muncă în care sunt utilizate mai 
ales produse de plastic. Are întotdeauna propriile ustensile (pahar, 
sticlă) și nu le utilizează pe cele de unică oferință furnizate; 

• Încearcă (sau chiar reușește) să interzică paharele de hârtie/plastic 
și să introducă recipiente din sticlă/ceramică sau unele din plastic 
reutizilabile (dacă nu există variantă); 

• Reduce cantitatea de materiale printate și îi încurajează și pe alții 
să procedeze la fel;

• Verifică întotdeauna luminile și le stinge dacă nu sunt necesare, 
deconectează aparatele electronice (care sunt în stand-by sau pot 
fi utilizate cu baterie). Le vorbește colegilor și colegelor despre 
amprenta ecologică și îi/le încurajează să acționeze mai sustenabil 
sau să sprijine persoana în eforturile sale;

• Evită să consume apă îmbuteliată (sau îmbuteliată în recipiente de 
plastic). Testează apa potabilă dacă este posibil. Cere echipei de 
management să furnizeze un sistem de filtrare a apei și/sau apă în 
ambalaj sustenabil.

• Refuză produse care se află pe lista personală de boicotare, chiar 
dacă sunt singurele disponibile, și explică motivele refuzului. 
Dacă este în poziția de a achiziționa produse pentru companie, 
are acest aspect în vedere și încearcă și să influențeze politicile de 
achiziționare ale companiei; 

• Expune afișe sau imagini la locul de muncă pentru a transmite 
mesaje despre teme globale;

• Sugerează inițiative eco pentru locul de muncă: o zi de lucru 
de acasă, sărbătorirea zilei planetei, implicarea în proiecte eco, 
sărbătorirea vreunei zile internaționale (tematică), etc.;

• Aduce sugestii pentru îmbunătățirea sustenabilității obiceiurilor 
de la muncă: ce fel de becuri ar putea fi folosite, reducerea utilizării 
de produse din hârtie sau plastic, probleme legate de gestionarea 
deșeurilor, obiceiuri legate de transport, utilizarea de surse de 
energie regenerabile., etc.; 
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• Este critic/ă față de practicile companiei în conexiune cu 
perspectivele globale și încearcă în toate felurile posibile ca locul 
de muncă și compania să devină mai sustenabile și mai preocupate 
de viitorul planetei;

• Dacă este într-o poziție de influență asupra parteneriatelor și 
colaborărilor la nivel profesional (pentru sine însuși sau pentru 
companie), evită asocierea cu actori iresponsabili și neetici în 
domeniul social și global. 

Ieșirile în oraș (restaurante, baruri, cluburi, diferite evenimente, vizite)

• Preferă să comande produse ambalate în materiale sustenabile 
(prima alegere este sticla, apoi metalul);

• În vizită sau la evenimente, nu consumă băuturi în pahare de 
plastic sau hârtie, ci își aduc propriile recipiente. Valabil și pentru 
apa îmbuteliată, își aduc sticla proprie;

• Consumă produse și mărci locale. Dacă persoana nu e sigură de 
originea unui produs, întreabă personalul;

• Menționează clar (uneori insistă) în timpul comenzii că nu dorește 
pai de plastic sau tacâmuri de plastic pentru ceea ce au comandat;
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• Nu consumă produse de pe lista personală de boicotare, chiar 
dacă sunt singurele disponibile. Refuză în timpul vizitelor și 
menționează motivele, pentru clarificare. Oferirea motivelor e 
binevenită în orice situație;

• Întreabă despre gestionarea reciclării (dacă există și pentru ce 
produse), iar dacă nu există, își asumă responsabilitatea pentru 
reutilizarea/reciclarea obictelor respective;

• Întreabă în avans despre porțiile de mâncare pentru a putea cere 
ajustări și evita irosirea alimentelor. Întreabă personalul ce fac 
cu resturile și dacă rămâne mâncare, își asumă responsabilitatea 
după caz (o oferă altcuiva sau cere să fie împachetată, etc.);

• Evită locațiile cu practici nesustenabile (care utilizează în mod 
excesiv plastic, produse predominant din import, care nu oferă 
alternative sustenabile, care au contracte exclusive cu companii 
neetice, etc.) și sprijină locații care sunt mai responsabile din 
punct de vedere global. 

Transportul (local, național sau internațional) 

• Evită zborurile și drumurile cu mașina în favoarea trenurilor, 
metroului, bicicletei, mersului pe jos.  

• Dacă zboară, încearcă sau planifică să compenseze din punct de 
vedere al CO2 generat;

• Dacă merge cu mașina, preferă să călătorească împreună cu alte 
persoane;

• Poartă cu sine un set de călătorie (chiar și pentru evenimente locale) 
care include: sticlă, pahar sustenabil, sacoșe pentru cumpărături, 
tacâmuri, etc., pentru a nu utiliza produse din plastic/hârtie în 
timpul călătoriei;

• Refuză produse care se află pe lista personală de boicotare;
• Păstrează toate deșeurile reciclabile până când găsește pubele 

pentru reciclare (chiar dacă durează mai mult).
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Cum recunoști un/o cetățean/ă global/ă FALS/Ă?

Poate că e aspru să numim pe cineva cetățean/ă global/ă fals/ă. 
Probabil acea persoană are unele competențe de cetățenie globală, dar 
există un aspect care tulbură: o lipsă de coerență între cele declarate 
și comportament. Prin urmare, persoana pare să aibă competențe 
incomplete pe unele arii. 

Semne prin care puteți detecta aceste persoane:

• Vorbesc despre foamete și despre cât de nedrept este că în ziua 
de azi oamenii suferă de foame sau de malnutriție, dar ei înșiși 
lasă mâncare în farfurie (pe care o aruncă), chiar dacă s-au servit 
singuri de la bufet de exemplu;

• Când au pe aceeași masă pahare de unică folosință din plastic, 
precum și cești din sticlă pentru cafea/ceai, adesea aleg prima 
variantă;

• Vorbesc despre unele companii, despre cât de neetice sunt acestea, 
pot oferi suficiente informații pe subiect, dar adesea folosesc 
produsele respective și spun: doar de data aceasta, dar are gust 
bun, dar nu am avut alternative, etc.; 

• Vorbesc despre zboruri și emisiile de dioxid de carbon, dar dacă ar 
trebui să călătorească și o singură noapte cu trenul, preferă zborul 
și pretind că nu au alternativă;
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• Vorbesc despre consumerism și despre cum societatea noastră de 
consum nu se bazează pe nevoi reale, dar cumulează diverse tipuri 
de produse (adesea de același tip) și cumpără altele în fiecare an 
(chiar dacă la mâna a doua, chiar dacă cele pe care le au deja sunt 
încă în stare bună) ;

• Justifică un comportament “rău” cu ajutorul unuia “bun”, 
considerând că se anulează între ele: “Cumpăr apă îmbuteliată 
chiar dacă pot aduce de acasă, dar săptămâna trecută am circulat 
mult cu bicicleta; Am cumpărat căpșuni de pe alt continent, în 
extra-sezon, dar sunt bio”.

Dificultăți în gestionarea emoțiilor 

Odată ce ai decis să devii cetățean/ă global/ă, viața poate fi plină de 
sens, satisfăcătoare, dar și grea și solicitantă. A păstra mereu o perspectivă 
globală, a fi critic/ă cu tine însuți/însăți și ceea ce se întâmplă în jur, a-ți 
asuma responsabilitatea și a lua decizii potrivite, toate acestea pot crea 
presiune, mai ales la începutul experienței de cetățenie globală. Această 
stare poate fi demotivantă uneori și poate provoca emoții negative, greu 
de conținut în unele momente. 

Vom enumera posibile dileme și dificultăți cu care te poți confrunta 
precum și sugestii utile:

Dileme în timpul cumpărăturilor 

Pot apărea dificultăți când știi atât de multe despre de ce anumite 
produse sunt nepotrivite în comparație cu altele și trebuie să faci 
cumpărături, mai ales când opțiunile sunt limitate sau nu știi să alegi 
dintre mai multe alternative bune. 

• De exemplu, dorești să cumperi produse realizate local, să spunem 
ciocolată, dar vrei și să susții produsele fair trade, iar în țara ta 
încă nu se produce ciocolată fair trade. Sau vrei să cumperi de la 
producători locali la piață dar există și un supermarket sustenabil 
care promovează un stil de viață sustenabil și produse sustenabile. 
Cineva aflat în această situație nu este sigur/ă care e decizia mai 
bună; adesea se simte derutat/ă și nu știe cum să procedeze.
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• Se poate să dorești să reduci consumul de plastic dar și să susții 
producția locală în general. Vrei să cumperi pachete mai mari sau 
chiar să folosești propriile recipiente reutilizabile, dar alternativa 
pentru asemenea situații este să cumperi mărci străine, iar mărcile 
locale sunt disponibile doar în pachete mai mici.

Pentru a lua o decizie bună în asemenea situații, persoana trebuie să 
se uite la efectele pe termen lung pentru fiecare dintre opțiuni (negative și 
pozitive), din diferite unghiuri (uman, ecologic, economic, etc.) și apoi să 
ia o decizie. Poate dura ceva mai mult la început, dar în timp persoana va 
putea să își explice sie și altora deciziile luate cu mai mare ușurință. 

Dacă nu este disponibilă o opțiune bună, atunci poți face o analiză 
similară pentru a descoperi “răul mai mic”.

Reacțiile altor oameni față de tine 

Faptul că îți schimbi interesele și stilul de viață va atrage cu siguranță 
atenția celor din jur. Unii dintre ei vor înțelege și se vor simți motivați 
să îți urmeze exemplul, dar vor fi și oameni care nu vor înțelege și nu 
vor fi de acord cu ceea ce faci cu viața ta (din diverse motive). Acești 
oameni ar putea încerca să te convingă că greșești, că este inutil ceea ce 
faci, că ești prost, vor face glume și vor persifla acțiunile tale. Ar putea 
încerca să te provoace, ca să testeze dacă într-adevăr crezi aceste lucruri 
sau ca să găsească lacune sau contradicții în ceea ce faci: “ai zis că nu mai 
folosești plastic și uite, ai o sacoșă de plastic”, “lupți pentru copiii de acolo 
dar nu îți pasă de copiii de aici”, “ai zis că nu mai folosești produse de la 
acea companie și te-am văzut mâncând /bând acel produs atunci” etc. Pot 
deveni agresivi sau insensibili în exprimarea lor și poate fi dificil să ai de-a 
face cu ei.
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Ca recomandare, în asemenea cazuri, ar trebui ca în primul rând să 
îți fie limpede motivația ta pentru de a fi cetățean/ă global/ă, iar dacă 
ai îndoieli sau griji, să le accepți ca atare, fără să te simți vinovat/ă sau 
rușinat/ă din cauza acestora. Mai devreme sau mai târziu vei avea mai 
multe cunoștințe și mai multă experiență și vei putea explica și acele 
îndoieli. Nu ai făcut aceste schimbări din greșeală, ai avut un motiv, ai 
fost motivat/ă, nu trebuie să te aștepți să fii cea mai bună sau cel mai bun 
cetățean/ă global/ă chiar de la început, este un întreg proces. Dacă simți 
că ai argumentele pentru a avea dezbateri cu prietenii tăi, dezbate, dacă 
nu, nu, și ai răbdare. Felul în care răspunzi la comentariile prietenilor 
depinde și de relația pe care o aveți, dar noi sugerăm să incluzi în reacție 
și o atitudine fermă legată de alegerile și deciziile tale în viață, viața ta, nu 
a lor. Dacă ei sunt deschiși la informații pe temă și simți că nu poți explica 
foarte bine, trimite-le videoclipuri, articole, info-grafice, etc. și poartă o 
discuție bazată mai multe pe date decât pe opinii și impresii. Dacă unul/
una dintre prieteni te ia prin surprindere pe un anumit subiect, poți să 
îți iei timpul necesar pentru a te documenta, ca apoi să răspunzi – o/un 
cetățean/ă global/ă învață și găsește constant ceva nou. Nu aștepta mai 
multe decât e cazul de la tine însuți/însăți. 

De asemenea, ar putea fi de ajutor să oferi feedback sincer prietenilor 
tăi despre cum te simți când vorbesc astfel. Persoanele care își prețuiesc 
relațiile mai mult decât propriile opinii despre alegereile altora vor 
reevalua felul în care vorbesc dacă înțeleg cum se simte cealaltă persoană, 
așa că e nevoie să le spui.
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 Progres perceput ca fiind lent 

Faci multe și ai de gând să faci și mai multe dar nimic nu pare să se 
schimbe în jurul tău. Se poate ca cei din jur să nu fie impresionați, să nu 
le pese sau nici să nu se gândească la aceste lucruri (chiar și după tot ce 
le-ai spus), iar realitățile globale par la fel de negative ca întotdeauna. Nu 
te ambiționa prea tare în ceea ce vrei să reușești într-un termen scurt. 
Lumea nu se va transforma într-o zi, schimbarea are loc pas cu pas. 
Lumea nu se va schimba niciodată fără să ne schimbăm noi, dar nu ne 
putem aștepta ca, dacă ne schimbăm noi, să se schimbe și lumea. E nevoie 
să avem răbdare și să ținem minte că dacă luăm un lemn de pe foc, flacăra 
va fi mai mică. Dacă te excluzi din focul global, probelemele globale vor fi 
mai mici (chiar dacă la un nivel abia sesizabil pentru noi). Oferă-ți timp 
și încearcă să fii atent/ă la poveștile pozitive din jur – nu rămâne blocat cu 
știrile negative, există mult progres care nu ajunge în prim plan la fel de 
ușor ca veștile proaste.

Provocări în implementarea tuturor schimbărilor pe care le dorești 
în viața ta - ai vrea să achiziționezi fair trade, dar nu poți găsi produse 
realizate în țara ta, ai vrea detalii despre toate mărcile pe care dorești să le 
achiziționezi dar nu poți găsi informații despre toate, vrei să folosești mai 
puțin plastic, dar câteodată ești obligat să accepți la magazin ambalajul 
de plastic oferit, vrei să utilizezi energie regenerabilă, dar locuiești într-
un apartament și este practic imposibil, vrei (exemplu) DAR (exemplu). 
Fă ce poți în contextul vieții tale și în mediul în care trăiești. Sunt atât 
de multe lucruri pe care le poți face ca cetățean/ă global/ă, iar dacă sunt 
unele infezabile, nu te bloca, găsește alte acțiuni potrivite în contextul tău. 
Dacă nu sunt produse fair trade disponibile acum, le poți solicita de la 
producătorii tăi obișnuiți, iar dacă e cerere, până la urmă apare și oferta.
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Educator/oare global/ă și educația globală
Aspecte metodologice

Educația globală este o abordare care s-a dovedit a fi foarte eficientă 
în a contribui la creșterea numărului de cetățene/i globale/i. Este educația 
care dezvoltă competențe de cetățenie globală (cunoștințe, abilități și 
atitudini). Utilizează metodologie participativă și principii de învățare 
experiențială pentru a-i impacta pe participanți pe cele trei dimensiuni. 
Are loc în școli și în afara acestora și poate lua parte orice persoană, din 
orice mediu și de orice vârstă.

Educatoarele si educatorii globale/i sunt cetățene/i globale/i de 
mai mult timp, depun eforturi constant și își dezvoltă competențele în 
domeniu constant, sunt suficient de pasionate/ți și motivate/ți încât să îi 
sprijine și pe alții/altele în procesul lor de “trezire” ca cetățene/i globale/i 
sau de a deveni cetățene/i globale/i mai bune/i.

Educatoarele si educatorii globale/i au nevoie de competențe adiționale 
pentru a desfășura asemenea activitate, mai ales din domeniul de 
training, incluzând de exemplu conceperea și implementarea de activități 
educaționale, abilități de facilitare, competențe interculturale, gestionarea 
activităților de grup, evaluarea nevoilor participantelor/ților, etc.
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Este important să subliniem un anumit aspect – educatorii 
globali sunt cetățeni globali cu competențe adiționale, nu facilitatori cu 
competențe adiționale! Este obligatoriu ca un/o educator/oare global/ă 
să facă ceea ce spune, deoarece nu poate vorbi despre schimbarea lumii 
și schimbarea celorlalți, ca persoane, fără să se fi schimbat și ei/ele înșiși/
însele. În acest caz, ar fi un/o cetățean/ă global/ă fals/ă, deghizat/ă ca 
educator/oare global/ă. Participanții/tele la asemenea ateliere ar simți 
discrepanța, iar credibilitatea educatorilor ar fi afectată. Acest fapt ar duce 
mai departe la o scădere a motivației acestora și a implicării lor în procesul 
de învățare, precum și la rezultate de învățare mai slabe.  

Există persoane care desfășoară deja activități de educație globală dar 
poate nu folosesc această denumire. Sperăm că detaliile din această secțiune 
și din cea anterioară te vor ajuta să înțelegi dacă ceea ce ai făcut până acum 
se încadrează în această categorie sau nu. Dacă nu se încadrează dar crezi 
că ți s-ar potrivi, poate te va motiva să ni te alături în eforturile noastre de a 
mări numărul de cetățene/i globale/i necesar în lume.

Acest manual nu dispune de spațiul necesar pentru a oferi toate 
informațiile relevante pentru munca trainerilor sau facilitatorilor.

Există publicații specifice care acoperă exact aceste competențe și le 
explorează în profunzime. Cu toate acestea, vom menționa (sintetizat) 
câteva dintre cele mai importante aspecte ale muncii unor educatoare/
ri globale/i. Dacă ești un/o facilitator/oare lipsit/ă de experiență sau 
foarte nou/nouă, s-ar putea să nu fie suficiente informațiile și va trebui să 
utilizezi și alte surse (sunt disponibile o multitudine). 

Ce anume face un/o educator/oare global/ă?
În linii mari, aceștia proiectează, implementează și evaluează activități 

de educație globală pentru grupuri diverse de oameni. Mai simplu, 
urmează toți pașii necesari în procesul de învățare al cetățenilor globali 
noi sau viitori.

Munca sa se bazează mult pe metodologia și principiile de educație 
non-formală, dintre care vom enumera câteva:

• Este participativă: utilizează așadar diverse metode active prin 
care participanții/participantele sunt angrenați/te în toate ariile 
competențelor lor; 
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• Este centrată pe persoana care învață și consideră că oamenii au 
nevoi de învățare diverse și învață în moduri diferite; așadar oferă 
metode diverse pentru a veni în întâmpinarea tuturor. Aceste 
nevoi de învățare trebuie evaluate în avans;

• Utilizează experiența anterioară a beneficiarilor săi, astfel ca 
aceștia să realizeze conexiuni cu noile rezultate ale procesului 
de învățare. Se bazează de asemenea pe principiile învățării 
experiențiale, despre care vor urma detalii curând;

• Este provocatoare: Avem mai multe zone emoționale în care se 
poate găsi o persoană: zona de confort (când totul e familiar, 
deja cunoscut, ușor de manevrat, etc.), zona de învățare (când 
ceva nou te scoate din zona de confort, este provocator, mental 
sau situațional, etc.), zona de panică (depășește zona de învățare, 
departe de confort, perceput ca fiind extrem de provocatoare, 
creează teamă și reacții emoționale puternice, etc.). Învățarea 
are loc în zona de învățare, așadar ar trebui să fie suficient de 
provocatoare încât să împingă persoana în afara zonei de confort 
dar nu prea provocatoare (nu atât de mult încât să ducă persoana 
în zona de panică, unde nu va mai învăța);

• Se bazează pe proces: deși există un plan, care are ca obiectiv 
rezultate de învățare specifice, procesul în sine este foarte 
important, uneori mai important chiar decât rezultatele în sine (în 
relație directă cu punctele anterioare). Ca o consecință imediată, 
procesul este flexibil și adaptabil la nevoile celor ce învață; 

• Prezența și implicarea sunt voluntare, așadar se bazează pe 
motivația participanților/participantelor – participarea nu este 
impusă;

• Responsabilitatea pentru învățare este împărtășită: participanții/
participantele sunt reponsabili/e pentru propria învățare la fel de 
mult ca facilitatorii și celelalte persoane ce gestionează procesul 
lor de învățare;
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• Este evaluat de către participanți/participante: evaluarea procesului 
și a rezultatelor de învățare este realizată de către participanți/te, 
cu metodologie pregătită de facilitatori/facilitatoare.  

Pe lângă aceste principii, menționăm un alt fundament în munca 
educatorilor/educatoarelor globali/e, anume, urmărirea ciclului de 
învățare experiențială pe tot parcursul procesului de învățare. Graficul 
de mai jos explică felul în care are loc învățarea conform acestui model:

Acest ciclu este valabil pentru multe evenimente în viață, planificate 
sau nu, iar mai jos oferim detalii pentru contextul educației globale (și 
alte tipuri de educație non-formală). 

Experiența concretă - reprezintă activitatea propusă de educator/oare 
grupului, care ar trebui să furnizeze “experiența”. Poate utiliza metode cum 
ar fi: simularea, jocuri de rol, dezbateri, jocuri, exerciții de diverse tipuri, 
etc. De exemplu, participanții și participantele vor avea experiența rolului 
a diverși actori implicați în lanțul de producție al telefoanelor mobile.
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Reflectarea asupra experienței – după experiența în sine, 
facilitatorul/oarea îi va ajuta pe participanți și participante să reflecteze 
asupra experienței pe care tocmai au avut-o în exercițiu (în exemplul 
nostru, în jocul de rol). Va pune diferite întrebări cu obiectivul de a se 
concentra asupra experienței: cum s-au simțit, de ce s-au simțit astfel, 
ce s-a întâmplat, de ce au acționat așa cum au acționat, ce a fost bine sau 
rău în ceea ce s-a întâmplat, etc. Întrebările de reflectare se referă doar la 
experiența furnizată de activitate. În exemplul dat, facilitatorul/oarea va 
pune întrebări despre sentimentele trăite în rol și în exercițiu, ce anume 
i-a făcut să se simtă astfel, ce altceva s-a întâmplat în activitate, de ce s-a 
întâmplat în acel fel, ce au făcut într-un anumit moment, etc. Întrebările 
vor fi adaptate în funcție de felul în care s-au comportat participanții și 
participantele în activitate.  

Generalizarea bazată pe reflectare – Această discuție se bazează pe 
rezultatele celei anterioare, punctele de reflecție din exercițiu; cu sprijinul 
facilitatorului/oarei (prin întrebări), participanții și participantele vor face 
conexiuni cu viața reală și vor extrage puncte generale de învățare care i-ar 
putea ajuta să înțeleagă alte aspecte și/sau pot fi aplicate și în alte situații. 
Discuția aceasta și cea anterioară sunt conectate, dar facilitatorul/oarea 
trebuie să fie atent/ă la felul în care gestionează conversația astfel încât să nu 
treacă prea repede la generalizare, înainte să aibă loc o reflectare adecvată, 
sau să oscileze între acestea. Reflectarea nu conține conexiuni cu realitatea, 
deoarece are ca obiectiv extragerea a cât mai mult material din experiența în 
sine, concentrându-se pe realitate ulterior. În cazul exercițiului menționat, 
pentru generalizare facilitatorul/oarea va întreba grupul, pe baza acestei 
experiențe, ce conexiuni pot face cu evenimente din viața reală, cum se simt 
sau se comportă actorii în viața reală (cei ce apar în exercițiu), ce au învățat 
din acest proces, etc. Din nou, întrebările vor depinde de răspunsurile 
oferite de participanți și participante în partea de reflectare.    
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Transferul în realitate – partea aceasta începe în contextul de 
învățare (atelier, training, etc.) dar este implementată ulterior în realitate. 
În această etapă, facilitatorul/oarea va stimula grupul (prin întrebări) 
să se gândească la cum ar putea utiliza rezultatele învățării (cele ce au 
apărut în partea de generalizare) în viața lor de aici înainte. În exemplul 
nostru, întrebările se pot referi la: rolul pe care îl au în sistem (în lanțul 
de producție și distribuire a telefoanelor mobile), ce pot face diferit de 
acum înainte, cât de probabil este că vor pune în practică aceste idei, de 
ce anume au nevoie pentru a-și pune noile idei în practică etc. Persoanele 
care învață trebuie să se gândească la modul în care vor transfera în 
realitate, înainte de transferul propriu-zis.

Odată ce transferă rezultatele învățării, o nouă experiență a fost creată 
și un nou ciclu începe (de data aceasta într-un context în afara educației 
organizate). 

Conform acestui model, fiecare etapă este importantă, astfel încât să 
aibă loc învățarea. Dacă sari peste vreo etapă, procesul de învățare va fi 
afectat iar participanții și participantele nu vor transfera nimic, sau prea 
puțin, în realitatea lor. 

Principiile discutate și procesul ciclului de învățare experiențială 
trebuie să fie transversale în raport cu munca educatorului/educatoarei 
global/e, acesta ar trebui să le aibă mereu în minte în toate etapele 
activității sale. 
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Propunem acum pașii generali pe care trebuie să îi facă educatorii 
și educatoarele globali/e, preferabil în această ordine și fără să sară peste 
vreunul:

1. Evaluarea nevoilor de învățare ale potențialilor participanți și 
participante;

2. Stabilirea țelului și obiectivelor de învățare pentru sesiunea/ 
sesiunile de educație globală;

3. Identificarea metodelor și activităților pe care vrei să le utilizezi;
4. Proiectarea structurii atelierului/programului educativ pas cu pas;
5. Pregătirea pentru livrare;
6. Livrarea/implementarea atelierului; 
7. Evaluarea atingerii obiectivelor de învățare; 
8. Follow-up.

Mai jos găsești detalii adiționale pentru fiecare dintre acești pași 

1. Evaluarea nevoilor de învățare ale potențialilor participanți/
participante;

Măsurarea nivelului competențelor de cetățenie globală a viitorilor 
participanți și participante și, implicit, a nevoilor lor de învățare în acest 
domeniu.  

Poate fi realizată în două moduri:
• Prin alegerea unor arii ale competențelor (cunoștințe, abilități, 

atitudini – una, două, toate) pe o anumită temă/problemă globală 
și măsurarea nivelului în relație cu acești indicatori specifici; 

• Printr-o evaluare generală în urma căreia să identifici care temă sau 
arie a competențelor lor are nevoie de îmbunătățiri sau lucru în plus. 
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Instrumentele de evaluare pot include întrebări specifice în 
formularele de înscriere, interviuri directe, apeluri telefonice, etc. În 
funcție de contextul tău, poți aloca mai mult sau mai puțin timp pentru 
acest aspect. Calitatea și cantitatea rezultatelor evaluării pot fi influențate 
de mulți factori dar este obligatoriu să o incluzi, fără excepție, pentru a 
ști exact ce obiective stabilești pentru atelier. În mod excepțional, dacă ai 
experiență și nu dispui de timpul sau contextul necesare pentru o evaluare, 
poți pregăti planuri alternative pentru atelierele tale și realizezi evaluarea 
la începutul programului. E nevoie să poți adapta și implementa imediat 
unul dintre planurile pe care le-ai pregătit. 

Când faci evaluarea (și când planifici cum vei colecta informațiile 
respective), trebuie să iei în considerare cum te va ajuta aceasta să pui la 
punct cel mai bun program educativ pentru participanții și participantele 
tăi/tale. Trebuie să te gândești, concret și specific, ce anume vrei să afli 
de la ei/ele care te va ajuta să stabilești obiectivele de învățare. Cu cât e 
mai specific, cu atât îți va face munca mai ușoară în pasul următor, când 
utilizezi aceste informații.

    

2. Stabilirea țelului și obiectivelor de învățare pentru sesiunea/ 
sesiunile de educație globală;

Pe baza informațiilor obținute la pasul anterior, poți stabili acum 
obiectivele de învățare pe care vrei să le atingi cu programul tău de 
educație globală. Țelul este să dezvolți competențele de cetățenie globală 
ale participanților și participantelor. În ceea ce privește obiectivele 
de învățare, nevoile identificate la pasul anterior trebuie transferate 
în Cunoștințe, Abilități și Atitudini (din competențele de cetățenie 
globală). Trebuie specificate concret. Dacă, de exemplu, dorești să extinzi 
cunoștințele pe teme globale, probabil acesta nu este un obiectiv care te va 
ajuta, fiind prea vast și general. 



52 

E nevoie să descompui în părți și mai mici nevoile grupului tau, 
precum și să ții cont de durata atelierului tău. Dacă e un atelier de o zi, 
poți lucra pe toate cele trei dimensiuni ale competențelor, dar dacă ai doar 
50 de minute la dispoziție, nu foarte mult. 

Mărimea grupului este foarte importantă în procesul de educație 
globală. În circumstanțe non-formale, de obicei recomandăm lucrul cu 
grupuri de maxim 25-30 de persoane. Depășirea acestui număr duce la 
sesiuni mai lungi și mai obositoare, la un număr mai mic de participanți și 
participante activi/e precum și la un proces educațional mai slab, întrucât 
discuțiile nu ajung la o anumită profunzime. 

În ceea ce privește o limită inferioară, în experiența noastră am lucrat 
bine cu grupuri de 6-8 oameni, dar metodele disponibile vor fi limitate.   

3. Identificarea metodelor și activităților pe care dorești să le 
utilizezi;

Ai stabilit obiectivele de învățare, precum și anumite cunoștințe, 
atitudini și/sau abilități pe care dorești să le abordezi în programul 
tău. Ținând cont de informațiile pe care le ai despre timpul și spațiul 
disponibile, profilul grupului (vârstă, istoric, număr, bariere de limbaj, 
etc.), alege metodele și activitățile pe care vrei să le utilizezi, pe principiile 
de educație non-formală și învățare experiențială. Te poți inspira din 
diferite manuale (inclusiv din acesta), din experiența ta anterioară de 
participant/ă în ateliere sau din sesiuni pe care le-ai livrat în trecut.

Cel mai probabil va fi nevoie să faci unele ajustări în anumite activități, 
pentru a se potrivi grupului tău. 
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Se întâmplă adesea ca facilitatorii și facilitatoarele să aibă deja în 
minte o anumită activitate pe care ar vrea să o implementeze, înainte să își 
fi stabilit obiectivele de învățare. Aceasta este o greșeală și trebuie evitată – 
obiectivele sunt cele care oferă direcție și conținut, ce va fi apoi încorporat 
în activități.   

4. Proiectează structura atelierului/programului educativ pas cu 
pas;

E nevoie să stabilești structura atelierului, fluxul logic (ordinea în care 
se întâmplă lucrurile) folosind activitățile identificate la pasul anterior. 
Găsești în anexă un model de design care te poate ajuta să concepi propriul 
atelier.

5. Pregătirea pentru livrare;

Aceasta este partea în care facilitatorul/oarea și echipa lor creează 
și pregătesc toate materialele necesare pentru activități, precum și 
documentația adițională necesară, se ocupă de orice alte detalii care 
necesită pregătire în prealabil. Poți lua în considerare ideea de a face 
repetiții pentru unele părți ale atelierului pentru a vedea cât durează și 
pentru a te gândi la provocările care ar putea apărea (din partea grupului, 
a spațiului, timpului etc.) și cum le-ai putea gestiona dacă apar. 

Partea aceasat poate fi realizată parțial în paralel cu cea anterioară 
deoarece e posibil să ai nevoie să te informezi asupra anumitor subiecte, 
pentru a putea adăuga detalii la unele activități (de exemplu dacă dorești 
un studiu de caz).    

6. Livrarea/implementarea atelierului; 

7. Evaluarea atingerii obiectivelor de învățare; 

Un pas adesea trecut cu vederea sau uitat de către facilitatori și 
facilitatoare (mai ales cei/cele începători/oare) este cel de a evalua atingerea 
obiectivelor de învățare stabilite pentru grup. Punem accent pe faptul că 
ceea ce trebuie să evaluezi e nivelul de atingere a obiectivelor de învățare, 
deorece se întâmplă uneori ca nivelul de amuzament al participanților 
să fie cel evaluat, sau cât de mult le-a plăcut atelierul, dar nu și ce sau cât 
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de mult au învățat. Este necesar să fi inclus deja în structura atelierului 
timp și metode de evaluare, corespunzătoare informațiilor pe care dorești 
să le obții (formulare de evaluare, afișe pe care participanții trebuie să 
facă semne sau să scrie detalii, sociograme, etc. Vorbim aici de o evaluare 
imediată, realizată la finalul atelierului, dar te poți gândi și la o evaluare 
pe termen lung, din care poți afla ce anume au transferat participanții în 
viața reală. Aceasta e posibilă prin contactarea participanților la ceva timp 
după atelier, cu întrebări specifice, fie printr-un apel telefonic, o întâlnire, 
un focus grup, chestionar, etc. Evaluarea pe termen lung e recomandată 
insistent în cazul trainingurilor de lungă durată.

    
8. Follow-up 

Poți concluziona din evaluare în ce măsură ai dezvoltat competențele 
de cetățenie globală ale participanților și participantelor. Pe baza acestor 
rezultate, poți lua în considerare crearea unor module adiționale 
pentru același grup sau repetarea aceluiași program cu oameni noi. În 
unele ateliere, în funcție de temele abordate, pot apărea idei noi pentru 
schimbări în lume, iar facilitatorii se pot implica, sprijinind grupul în 
implementarea acelor idei. Aceasta depinde desigur de contextul tău și de 
grupurile cu care lucrezi. Ceea ce nu trebuie să uiți este că educația globală 
este o unealtă pentru a aduce schimbări ce vor îmbunătăți viitorul. Nu te 
concentra doar pe ideea de a realiza educație globală, ci adu-ți aminte 
care este scopul muncii tale. 



55  

Rolul facilitatorilor în contextul educației globale

Educatorii și educatoarele globali/e nu desfășoară această activitate 
deoarece este slujba lor, chiar dacă pentru unii dintre ei chiar este slujbă 
cu normă întreagă. Aceștia sunt  în primul rând cetățene/i globale/i și își 
doresc ca și alte persoane să devină cetățene/i globale/i și ca viitorul lumii 
să fie altul. 

Dorim să menționăm câteva provocări și riscuri care pot apărea 
în munca educatorilor și educatoarelor globali/e,  alături de câteva 
recomandări:

• Vor prea mult, prea repede iar acest fapt se poate reflecta în 
supraîncărcarea unui atelier cu teme, activități, etc. Dezvoltarea 
competențelor de cetățenie globală cere timp, orice schimbare 
profundă (de atitudine) cere timp de obicei. Ar fi contraproductiv 
să încercăm să facem prea mult într-un timp prea scurt. Mai puțin 
înseamnă de fapt mai mult, mai ales în acest domeniu – odată ce 
ai reușit să deschizi ochii cuiva și să îi dai un imbold persoanei, 
mișcarea înainte se întâmplă fără aportul tău.

• Iau lucrurile prea personal în timpul livrării sesiunii, ceea ce 
înseamnă că se supără dacă participanții și participantele nu 
par entuziasmați/te să schimbe ceva în viețile lor și încearcă să 
îi convingă pe aceștia că greșesc, etc. Nu toți oamenii vor fi la 
fel de entuziasmați de la bun început, unii nu ni se vor alătura 
niciodată, iar alții ne vor semăna sau vor fi chiar și mai motivați. 
Poți reciti reacțiile posibile ale unei persoane confruntate cu 
realitatea globală (din capitolul despre cetățeni globali) pentru 
a-ți reaminti de diversitatea reacțiilor și pentru a te pregăti pentru 
oricare dintre acestea. Trebuie să evaluăm în mod realist impactul 
pe care programele noastre îl pot avea, care depinde cu siguranță 
și de timpul alocat (cu cât mai mult, cu atât mai mari șansele), 
printre alți factori, și să ne ajustăm așteptările.

• Își pierd obiectivitatea și neutralitatea: îi laudă prea mult 
pe participanții/tele “buni/bune” sau se poartă în mod vizibil 
diferit cu unii și alții; generalizează opinii sau feedback (negativ 
sau pozitiv) ca venind din partea întregului grup și nu văd ce se 
petrece în grup. Lipsa neutralității facilitatorilor și facilitatoarelor 
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poate dăuna procesului educativ, când aceștia nu sunt critici 
față de ceea ce se întâmplă, poate eșua în a detecta probleme în 
desfășurarea procesului și în a găsi căi alternative de rezolvare a 
acestora pentru a maximiza învățarea celor care participă. Dacă 
lauzi unele persoane mai mult decât altele, se vor demotiva și 
există riscul să rămână blocate în învățarea lor sau chiar să devină 
participanți/participante ostili/e.   

Ateliere de educație globală sustenabile 
(sau orice fel de ateliere, sustenabile)

Partea aceasta poate părea redundantă dacă ai citit în detaliu capitolul 
despre cetățenie globală, care include o listă de diferite comportamente 
ce trebuie să se oglindească în condițiile de muncă. Considerăm 
că este nevoie să detaliem mai mult aici, deoarece este parte din 
responsabilitatea educatorilor și educatoarelor globali/e în munca lor. 
Pe lângă comportamentul personal ca cetățean/ă global/ă, facilitatorul/
oarea trebuie să acorde atenție și felului în care este organizat atelierul/
trainingul, pentru a reflecta toate dimensiunile responsabilității globale.
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Am creat o listă care te poate ajuta să organizezi cel mai sustenabil 
și responsabil atelier din punct de vedere global și să nu treci cu vederea 
peste vreun aspect. Dacă mai sunt unele pe care nu le-am inclus, te rugăm 
să le adaugi pe lista ta:

 ■ Utilizarea hârtiei
 ◆ Când cumperi hârtie pentru atelier, încearcă să alegi produse 

reciclate și/sau care provin din surse sustenabile (menționat pe 
ambalaj, cod FSC sau altele). Ai grijă să cumperi hârtie doar dacă 
ai epuizat stocul de hârtie pe care o poți reutiliza.

 ◆ Scrie pe coli de hârtie tip flipchart doar dacă e absolut necesar; 
folosește tot spațiul pe care poți scrie, pe ambele părți. Pune-ți 
întrebarea de cel puțin două ori dacă folosirea hârtiei de flipchart 
chiar îi va ajuta pe participanți în procesul lor de învățare.

 ◆ Încearcă să înlocuiești hârtia de flipchart cu alte hârtii deja folosite, 
de exemplu afișe expirate sau nefolosite de la diverse evenimente 
(care sunt de obicei mari și au o parte goală).

 ◆ Ai nevoie de markere care nu scriu prea intens, pentru a putea 
nota pe ambele părți.

 ◆ Printează sau creează materiale de înmânat participanților doar 
dacă e neapărat necesar. Dacă sunt activități de lucru în echipă, 
printează/ creează câte un document pentru mai multe persoane. 
Utilizează hârtie deja folosită (pe o parte) cu acest scop.

 ◆ Nu printa materiale pentru tot grupul (program, informații utile, 
etc.) dinainte. Poți afișa programul într-un loc vizibil pentru toată 
lumea și poți încerca să oferi materialele în format electronic (mai 
ales dacă sunt opționale și nu vor fi utilizate în sesiune). Dacă 
sunt persoane care, pe baza stilului lor de învățare, au nevoie de 
propriile copii, îți pot solicita.

 ◆ Nu oferi caiete tuturor în mod automat. De obicei acestea nu sunt 
folosite pe deplin în ateliere și adesea participanții nu continuă 
să le folosească ulterior. Se întâmplă și ca unele persoane să aibă 
propriile agende pentru notițe. Poți crea carnete de notițe din 
hârtie deja utilizată (iar ei/ele pot adăuga pagini la nevoie). Orice 
oferi, să fie opțional! Dacă participanții și participantele au diverse 
sarcini de împlinit în care pot folosi liber orice materiale doresc, 
încearcă să fii atent/ă și să le oferii sugestii sustenabile. 
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 ■ Markere, pixuri
 ◆ Verifică originea și toxicitatea pentru mediu și încearcă să găsești 

unele produse în țara ta/pe continental tău, care provoacă mai 
puține daune mediului.

 ◆ Încearcă să cumperi pixuri realizate din materiale reciclate.
 ◆ Responsabilizează-i pe participanț și participante în ceea ce 

privește propriile pixuri, fără un stoc mereu disponibil (tind să le 
uite în diverse locuri).

 ■ Energie
 ◆ Nu aprinde luminile dacă lumina naturală este îndeajuns;
 ◆ Ține aparatele deconectate când nu sunt folosite, nu în standby. 

Stabilește ca regulă, nimeni să nu își lase laptop-urile și 
încărcătoarele conectate tot timpul;

 ◆ Încearcă să eviți să folosești proiectorul. Da, materialele audio și 
video sunt într-adevăr necesare, dar trebuie evitat PPT-ul excesiv, 
pentru orice informație pe care dorești să o oferi, și chiar și pentru 
instrucțiuni pentru activități;

 ◆ Trebuie folosite responsabil aerul condiționat, ventilatorul, 
încălzirea și orice alte aparate care reglează temperatura camerei, 
nu excesiv, iar uneori se poate pune întrebarea dacă sunt într-
adevăr necesare. 

 ■ Mâncare/ băuturi  
 ◆ Dacă oferi produse alimentare (băuturi, gustări, hrană) în 

timpul pauzelor, asigură-te că provin din surse sustenabile. Dacă 
închiriezi un loc, interesează-te din timp ce fel de mărci folosesc 
și pe care vi le vor servi. Rămâi ferm/ă în ceea ce privește listele de 
boicotare pe care le ai și nu utiliza produse de la companii neetice 
în atelierele tale;  

 ◆ Nu ar trebuie folosit deloc pahare sau tacâmuri din plastic. Acest 
aspect trebuie discutat și convenit cu personalul în prealabil;

 ◆ Mâncarea trebuie servită nu în porții ci mai degrabă ca bufet, 
pentru a evitarea irosirea. 
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 ■ Colțurile de reciclare
 ◆ Dacă nu există în spațiul respectiv, atunci e nevoie să organizezi 

un colț al încăperii și să explici grupului. Desigur acest fapt 
depinde de opțiunile de reciclare disponibile în comunitatea ta 
(care trebuie explorate).
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Codul de conduită 
în educaȚie globală

Munca în domeniul dezvoltării globale, explorarea unor probleme 
care au loc în diferite părți ale lumii, trăite de oameni pe care nu îi 
cunoaștem, din culturi pe care nu le înțelegem, introducerea acestor 
aspecte unor persoane care știu și mai puțin, toate acestea poartă cu sine 
diverse responsabilități etice. În metodologia educației globale vei găsi 
numeroase materiale vizuale, precum și o anumită terminologie pentru 
prezentarea situațiilor altor oameni din lume (pentru a da exemple și mai 
clare de interdependențe). Aceste imagini și mesaje vor influența în mare 
măsură percepția și atitudinile beneficiarilor tăi față de oamenii/culturile 
prezentate în materialul tău.

 Dorim să evităm perpetuarea unor imagini și percepții distorsionate 
despre lume și despre locuitorii săi și purtăm o mai mare responsabilitate 
în felul în care transmitem mesaje despre problemele din lume.
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Linii directoare și listă de verificat  

Sperăm ca liniile directoare ce urmează să te ajute să alegi cele mai 
potrivite materiale pentru atelierele tale.

Dacă oferim informații despre oameni din diferite colțuri ale lumii, ar 
trebui să avem în vedere aceste principii, în ceea ce privește comunicarea 
verbală, scrisă și vizuală:

• Respecți demnitatea oamenilor
• Crezi în egalitatea tuturor oamenilor 
• Promovezi echitate, solidaritate și dreptate   
Ce înseamnă acest fapt practic?
1. Începi cu tine însuți/însăți
• Tu personal cum ți-ai dori să fi văzut(ă), prezentat(ă), să se 

vorbească despre tine?  
• Ce ar leza demnitatea ta, sentimentele tale sau, pe de altă parte, ce 

te-ar face să simți că ești tratat(ă) corect și egal?
• Îți poți imagina că oamenii ar fi de acord dacă le-ai spune povestea 

sau dacă ai arăta imagini cu ei?
2. Reflectează la motivațiile proprii
• De ce dorești să spui sau să arăți acest material?
• Ai grijă ce cuvinte sau imagini (limbajul imaginilor) alegi. Este 

ceea ce spui și arăți necesar și adevărat sau doar reproduce și 
confirmă stereotipuri?

3. Nu generaliza propria ta experiență
• Când vorbești despre propriile tale experiențe, fii întotdeauna 

clar(ă) că sunt ale tale (care nu provii din țările la care te referi). 
Acestea pot fi diferite de experiențele nativilor și pot să nu fie 
experiențele lor de zi cu zi.

4. Oferă o imagine echilibrată
• Străduiește-te să oferi o imagine echilibrată.
• Nu încerca să te concentrezi doar asupra diferențelor, ci prezintă 

și asemănări.
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5. Ai grijă cu judecățile de valoare
• Înainte să judeci comportamentul cuiva, întreabă-te de ce s-ar 

putea purta astfel. Poate există o explicație rezonabilă, de care tu 
nu ești conștient(ă).

• Poți de asemenea să întrebi oamenii, pentru a evita interpretările 
greșite.

6. Pune poziția ta contextul mediului cultural 
• Culturi diferite de a ta pot gândi în feluri diferite față de tine
• Ce înseamnă egalitate, echitate și dreptate pentru tine și ce 

înseamnă pentru locuitorii din altă țară despre care vrei să 
vorbești?

• Reflectează la mediul cultural și situația oamenilor înainte să 
adopți o anumită poziție.

7. Fii conștient/ă de responsabilitatea ta
• În timp ce vorbești, ai o responsabilitate față de oamenii despre 

care vorbești și față de oamenii cu care vorbești.
• Fii conștient/ă de faptul că textele și imaginile tale ar trebui 

să contribuie la înțelegere culturală, nu să ducă la confuzii și 
simplificări.
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Curriculum pentru dezvoltarea 
cetăȚeniei globale de bază

Competențe de cetățenie globală de bază  

Este clar in capitolul despre cetățenie globală că există un număr vast 
de competențe pentru a fi ceea ce numim cetățean/ă global/ă avansat/ă 
(cetățeanul/a global/ă perfect/ă nu există dar ne putem strădui în această 
direcție). 

Pe baza experienței noastre și a rezultatelor pe termen lung obținute 
în diverse programe de training pentru multiplicatori, educatori și 
educatoare globale/i, programe de durate diferite și cu puncta centrale 
diferite, am ajuns la câteva concluzii despre motivele pentru care unele 
competențe sunt “de bază” pentru un cetățean/ă global/ă, pe care orice 
persoană ar trebui să le aibă, în evoluția lor ca cetățeni/e globali/e:

• Fiecare dintre noi ar trebui să își cunoască impactul asupra 
lumii (din multe puncte de vedere: social, cultural, al mediului, 
etc.) pe baza felului în care ne trăim viața, a produselor pe care le 
achiziționăm și utilizăm și a felului în care gândim. Nu ne putem 
implica în discuții sau analize globale înainte de a ne privi pe noi 
înșine și responsabilitatea noastră. Recomandăm așadar anumite 
teme ca fiind “obligatorii”, înainte de a explora și altele: 
interdependențele globale, stilul de viață sustenabil, consumul 
responsabil, schimbarea climatică, relativismul cultural, etc.

• Atitudinile sunt componenta cheie a competențelor întrucât 
reprezintă “combustibilul” ce hrănește “focul” conștiinței globale. 
Cunoștințele și abilitățile sunt pe locul doi, din acest punct de 
vedere. Competențele sunt într-adevăr formate din cele trei 
dimensiuni întrepătrunse dar, în funcție de timpul pe care îl ai la 
dispoziție (pentru atelierele tale de educație globală), foarte adesea 
nu poți să le abordezi pe toate în mod echilibrat. Prin urmare, 
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recomandăm să te concentrezi pe dezvoltarea atitudinilor, pe a-i 
inspira pe participanții tăi înainte de a-i încărca cu cunoștințe și 
de a-i înzestra cu diverse abilități corespunzătoare. În mod special 
în legătură cu punctul anterior, pentru temele recomandate, nu 
este îndeajuns să “știm” despre aceste subiecte, de fapt e chiar mai 
bine dacă participanții le simt impactul și realizează la nivel mai 
profund care este responsabilitatea lor. Acest fapt va crește șansele 
ca ei să își asume ulterior această responsabilitate.

• În ceea ce privește abilitățile de bază pe care ar trebui să le aibă 
un/o cetățean /ă global/ă, considerăm a învăța să învățăm și 
gândirea critică a fi esențiale. Gândirea critică este necesară față de 
acțiunile noastre și față de ceea ce se întâmplă în jur. Nu ar trebui 
să luăm nimic ca atare, ci ar trebui să punem sub semnul întrebării 
și să verificăm prin surse multiple orice informație din contextul 
global care ne iese în cale. Ar trebui să putem trece dincolo de 
suprafață, să facem conexiuni și observații mai profunde și să 
fim critici și față de propriile noastre credințe. Abilitatea de a 
învăța să învățăm face posibil ca o/un cetățean/ă global/ă nou/ă 
să își continue procesul de învățare pe cont propriu, individual și 
independent, având nevoie de mai puțin sprijin din afară.   

Câteva mențiuni importante despre curriculum-ul propus: 

• Grupul de vârstă căruia i se adresează în cea mai mare parte 
începe de la adolescenți (14-15 ani), fără o limită superioară. Am 
lucrat predominant cu aceste grupuri de vârstă (mai ales tineri, dar 
și adulți și seniori) și mai puțin cu copii. Suntem siguri că unele 
dintre activitățile propuse pot fi adaptate pentru vârste mai mici, 
am testat câteva chiar, dar experiența noastră nu este suficient de 
consistentă. Prin urmare, recomandările și sugestiile de adaptare 
a activităților (scrise pentru fiecare activitate) nu includ aspecte 
legate de copii.
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• Acesta nu este conceput ca un pachet ce trebuie implementat de 
la cap la coadă. Oferă activități alternative pentru temele selectate, 
de durate diferite și cu focus diferit. În funcție de contextul tău, le 
vei alege pe cele pe care dorești să le utilizezi cu grupurile tale, dar 
este recomandat să acoperi cele mai multe dintre temele incluse 
aici (deoarece sunt parte din competențele de bază, așa cum am 
argumentat mai devreme);

• Nu știm unde anume să plasezi aceste activități în programele tale 
educaționale, nu știm dacă cei din grup se cunosc între ei sau nu, 
care este durata atelierului/trainingului tău sau durata părții despre 
educație globală în programul tău, etc., de aceea presupunem că te 
vei ocupa de integrarea logică și armonioasă a acestor activități 
în programul tău. Te rugăm să citești secțiunea anterioară, 
care oferă informații despre aspecte metodologice (utile pentru 
proiectarea oricărui atelier de educație non-formală) pentru a fi 
sigur/ă că iei în considerare principiile și conceptele introduse în 
versiunea finală a programului tău.

• Unele dintre activități nu sunt descrise în detaliu deoarece 
au nevoie de conținut specific, care să fie actualizat cu cele mai 
recente informații sau care să fie ajustat la contextul și mediul local. 
În unele cazuri am oferit exemple utilizate de noi, dar deoarece 
nu vrem să riscăm ca aceste materiale să fie utilizate inadecvat, 
lăsăm în grija educatorilor și educatoarelor globali/e să adauge 
conținutul specific adaptat la structura activității propuse.   

• Obiectivul acestui curriculum este să furnizeze idei, sugestii, 
care pot fi adaptate și ajustate la diferite medii de învățare. 
Se poate întâmpla ca facilitatorii și facilitatoarele începători/are 
să simtă nevoia de mai multe detalii, dar recomandările și liniile 
directoare oferă suficient pentru a călăuzi orice facilitator/oare în 
ceea ce are de făcut pe lângă pregătirea pentru livrare.
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• Sursele și/sau autorii/autoarele activităților nu vor fi 
menționați/te – deoarece în majoritatea cazurilor, nu există o 
sursă verificată/recunoscută (sau nu am reușit să o identificăm); 
unele activități au fost dezvoltate de echipa din spatele manualului, 
altele sunt versiuni adaptate/modificate ale unor activități găsite 
în alte publicații sau întâlnite în alte traininguri. Noi credem că, 
în domeniul educațional în general, și chiar mai mult în contextul 
educației globale, metodele și activitățile ar trebui împărtășite în 
mod deschis și necondiționat, deoarece aceasta sprijină atingerea 
marelui nostru țel: a crea un viitor mai bun în această lume. În 
orice caz, ideile călătoresc fără control și fără granițe – o persoană 
ia parte la o activitate, este inspirată, dorește să o reproducă, o 
modifică un pic, iar în timp ce o implementează, altcineva poate 
avea aceeași experiență, și tot așa. Sprijinim recunoașterea celor ce 
dezvoltă anumite activități, deoarece produsele lor ne fac munca 
in educatie globala mai ușoară. În același timp, avem nevoie de 
un sistem care poate identifica autorul/autoarea unei activități sau 
metode dar momentan acesta nu există.

• Punct adițional pentru mențiunea anterioară: unele activități ce 
vor fi propuse și introduce aici se vor referi la un link sau o sursă 
online pentru informații suplimentare (exemple de jocuri de rol 
sau diverse descrieri), dar în acest manual vom oferi detalii din 
propria noastră experiență. Am decis să le includem aici chiar dacă 
sunt prezente și în alte manuale, deoarece se bazează pe experiența 
noastră (iar recomandările și întrebările din debrief vor reflecta 
acest lucru) și pentru că în acest manual sunt clasificate și incluse 
într-o structură diferită. Am urmărit să cuprindem cât mai mult 
la un loc, ceea ce înseamnă și activități descrise în alte publicații.     
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Am inclus următoarele detalii pentru fiecare activitate:
• Nume
• Obiective de învățare 
• Durată
• Mărimea grupului 
• Descrierea activității și detalii  
• Debrief/Sugestii pentru întrebări: include sugestii pentru 

întrebări ce pot fi utilizate în discuția ce urmează după activitate/
experiență, care se referă la reflectare, generalizări și uneori chiar 
și transfer. Sunt sugestii și trebuie ajustate și adaptate pe baza 
experienței concrete cu grupul; 

• Materiale necesare 
• Recomandări în utilizarea activității/adaptărilor 
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Propunerea de curriculum
-Subiecte și activități detaliate-

Introduceri în teme globale
Bingo global

Care e poziția ta 
Jocul cu dulciuri 

Videoclipuri scurte – (ca metodă)

Interdependențe globale 
Etichete 

Exerciții “Pânza de sfori” 
Mic dejun global  

Consum responsabil 
Etichete

Jocuri de rol
Cine ce primește?

Videoclipuri
Studii de caz

Stil de viață sustenabil
Amprenta eco 

Apa invizibilă din viețile noastre 
“Eu întotdeauna ….”

Viața în comunitatea mea 

Schimbarea climatică – câteva considerații

Relativismul și gândirea critică
“Testul ignoranței”

Hărțile lumii 
Exploatarea sărăciei în media

Cuvintele pe care le folosim 
Care e poziția ta față de relativismul cultural 
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Introducere 
în teme globale

Dacă nu ai mai abordat teme globale până acum cu grupul cu care 
vei lucra, va fi nevoie de o sesiune de introducere care să pună bazele 
pentru discuțiile ulterioare. Aceasta poate și să ajute membrii grupului să 
își cunoască opiniile între ei și contactele în domeniu ce pot fi folositoare 
mai târziu.

Acestea sunt sugestiile noastre pentru activități:
• Bingo global 
• Care e poziția ta 
• Jocul cu ducliuri
• Videoclipuri scurte (ca metodă)
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Bingo global 

Obiective de învățare: 
Să ofere un spațiu pentru un schimb de perspective și experiențe în 

diferite arii globale, să stabilescă bazele pentru următoarele etape ale 
atelierului; să crească motivația;

Durata: 30-40 de minute 
Mărime grup: orice mărime 

Descrierea activității și detalii: 
Grupului i se spune că vor juca un joc nou, bingo. Dacă sunt persoane 

care nu știu ce este bingo, este explicat. De data aceasta va fi un joc bingo 
special deoarece este bingo global. Sarcina lor este să utilizeze fișa oferită 
(pe care se află instrucțiuni de joc), să meargă prin încăpere și să găsească 
persoane care corespund descrierilor de pe hârtie. Trebuie să găsească 
persoane diferite pentru întrebări diferite și să le scrie numele în tabel; 
odată ce cineva a completat toate spațiile în tabel, poate striga BINGO iar 
jocul se oprește.

Debrief/ Sugestii pentru întrebări: 
Opțional, la început, poți trece prin toți itemii ca să vezi câte persoane 

din încăpere se potrivesc în fiecare categorie sau să le ceri celor care au 
găsit deja oameni să le spună numele

Sugestii de întrebări: Cum a fost să jucați jocul? Ați aflat ceva ce 
nu știați? Puteți da un exemplu? Ce alte impresii ați mai avut în ruma 
discuțiilor purtate? 

Materiale necesare: 
O copie a jocului bingo global pentru fiecare participant/ă sau dacă o 

scrii pe o planșă mai mare, hârtii și pixuri. Poți găsi în anexe un exemplu 
de Bingo pe care l-am folosit care să te inspire. 

Recomandări în utilizarea activității/adaptărilor: 
Exemplul oferit la final este doar un exemplu; dacă are sens pentru 

tine, e minunat, dar mai gândește-te, poate creezi ceva mai potrivit pentru 
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grupul și situația ta. Jocul bingo poate fi folosit pentru orice dorești, poate 
fi un simplu joc în care participanții să se cunoască între ei (și atunci 
vei include aspect mai personale) sau un bun “pretext” pentru a angrena 
grupul în discutarea unor teme globale și a afla cine ce face în domeniu. 
Ești liber/ă să alegi subiectele potrivite pe care să le incluzi, dar ai grijă 
să nu fie ceva prea dificil de găsit (nu crea un bingo imposibil) și să fie 
tipuri diferite de subiecte (unele practice, altele personale, unele despre 
opinii, altele amuzante) pentru a și înveseli un pic activitatea. În debrief, 
ai grijă să nu oferi prea mult spațiu acelor participanți/te mai competitive 
și ambițioși, care doresc să spună grupului tot ce au adescoperit și făcut 
(exercițiul acesta tinde să ofere asemenea spațiu). Unii itemi de pe listă 
sunt mai importanți decât alții (iar tu ca facilitator/oare știi asta), așadar 
ai grijă ca în debrief să petreci mai mult timp cu aceștia și nu cu cei 
amuzanți sau superficiali. 
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Care e poziȚia ta?

Obiective de învățare:
Să ofere spațiu pentru grup să își exprime opiniile asupra unor 

afirmații provocatoare; să dezvolte gândirea critică; să creasca  nivelul de 
interacțiune al grupului în timpul unei dezbateri;

Durată: 60 de minute  
Mărimea grupului: Între 6-8 și 30 (preferabil în jur de 20)

Descrierea activității și detalii:
Exercițiul este prezentat participanților ca fiind o discuție sau o 

oportunitate să își exprime părerile despre diverse afirmații. Este un 
exercițiu care explorează poziția noastră față de anumite teme. Activitatea 
se desfășoară astfel: în încăpere sunt doi poli, pe laturi opuse (de obicei doi 
pereți paraleli) iar pe acești pereți scrie SUNT DE ACORD, respectiv NU 
SUNT DE ACORD. Facilitatorul/oarea va citi cu voce tare afirmații (care 
pot fi notate pe o hârtie mare, vizibile pentru toți în timpul discuției). În 
funcție de măsura în care participanții/tele sunt sau de acord cu fiecare 
afirmație, se deplasează în încăpere. Nu există cale de mijloc, doar acord 
sau dezacord. După ce fiecare persoana și-a asumat o poziție, fiecare parte 
oferă argumente. Dacă în timp ce ascultă diferite puncte de vedere cineva 
se răzgândește, poate să își schimbe poziția. 

Li se explică și li se reamintește grupului (mai târziu în exercițiu), 
că nu există opinii corecte sau greșite și că nu se vor trage concluzii din 
aceste schimburi de păreri. Exercițiul este o oportunitate de a cunoaște 
perspective diferite.   

Acestea sunt unele dintre afirmațiile pe care le poți folosi, dar te 
încurajăm să scrii și propriile propoziții:

• Consumăm o varietate de hrană mai mare decât oricând
• Viața e mai bună acum, decăt în urmă cu 50 de ani
• E important să cumpărăm produse locale mai mult decât din 

import (aș cumpăra produse locale chiar dacă ar fi mai costisitor)
• Dacă primim produse din alte țări ar trebui să primim și oameni 

de acolo
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• Cred că nu ar trebui să existe restricții legategranițe/vize pentru 
nimeni din lume! (sau) Într-o lume globalizată nu mai avem 
nevoie de granițe.

• Globalizarea i-a făcut pe oameni să gândească mai deschis.
• Oprirea schimbării climatice este un țel nerealist într-o lume 

bazată pe comerț.
• Tehnologia va salva/poate salva viitorul omenirii.
• Credințele religioase vor fi mai puțin importante într-o lume 

bazată pe comerț.
• Multiculturalismul nu funcționează.

Debrief/Sugestii pentru întrebări: 
Nu este o activitate care necesită procesare, cu atât mai puțin în mod 

extins, dar pot fi adresate câteva întrebări (mai ales dacă au loc dezbateri 
intense în timpul exercițiului):

• Cum te-ai simțit în timpul acestei activități? Cum a fost această 
activitate pentru tine?  

• De ce este important/necesar să ne cunoaștem pozițiile unora 
altora pe anumite subiecte?

• Care este cel mai important aspect legat de activitate pentru tine?

Materiale necesare: 
2 hârtii/afișe pe care este scris SUNT DE ACORD/NU SUNT DE 

ACORD pe doi pereți opuși (două zone); optional, afirmațiile pot fi notate 
pe o hârtii mari pentru a fi vizibile în timpul dezbaterii.
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Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
De obicei se recomandă alocarea a maxim 10 minute pentru dezbatrea 

fiecărei propoziții. După acest răstimp, discuția devine obositoare și 
repetitivă. Facilitatorul/oarea ar trebui de asemena să încurajeze fiecare 
parte să aducă noi argumente și să nu repete ceea ce s-a spus deja. 
Sunt șanse mari ca unele persoane să domine discuțiile, mai ales cele 
încrezătoare, care își exprimă părerile ușor, și este sarcina facilitatorului/
oarei să îi stimuleze și pe cei care vorbesc mai puțin. Adesea, unii oameni 
ajung să se exprime emoțional și personal și sunt afectați de felul în care 
se desfășoară exercițiul. Facilitatorul/oarea ar trebui să fie atent/ă și să 
calmeze tensiunea, dacă apare, reamintindu-le scopul exercițiului și 
trecând la altă afirmație.

Neutralitatea facilitatorului/oarei poate fi pusă la încercare în această 
activitate, întrucât acesta poate favoriza poziția pe care o susține personal 
oferind mai mult spațiu acelor participanți sau participante; e nevoie să 
fie atent/ă la acest aspect. Ar trebui de asemene să nu își exprime propria 
părere, pentru a nu influența grupul. Dacă una dintre părți nu este 
reprezentată îndeajuns, unul/una dintre facilitatori/oare poate asuma rolul 
de “avocatul/a diavolului”, aducând argumente care să provoace cealaltă 
parte. Strategia aceasta trebuie explicate ca atare, fără a lăsa impresia că 
facilitatorul/oarea chiar susține acele opinii. 

„Care e poziția ta!” este un instrument facil, pentru orice subiecte cu 
care dorești să lucrezi, atunci când vrei ca grupul să își dezvolte gândirea 
critică și să găsească argumente pentru credințele lor. Trebuie să găsești 
propoziții mai generale dar controversate, pentru a avea mai multe laturi 
reflectate.
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Jocul cu dulciuri  

Obiective de învățare: 
Să reflecteze la distribuția resurselor, a bogăției și a puterii în lume; 

Să înțeleagă complexitatea lumii în care trăim; Să perceapă existența a 
diferite probleme în lume și a nedreptății ce le caracterizează.  

Durată: 60-70 de minute
Mărimea grupului: maxim 15

Descrierea activității și detalii:
Participanții și participantele sunt invitați/te să ia loc în jurul unei 

mese sau pe podea. În centru se află o grămadă de dulciuri și o pereche 
de zaruri. Li se spune că aceste dulciuri le aparțin lor tuturor dar că există 
reguli pentru a le accesa. În primul rând, dulciurile nu pot fi mâncate în 
timpul jocului. Fiecare persoană, pe rând, aruncă zarurile. Dacă au orice 
număr dublu, iau o bomboană. Dacă nu, înmânează zarurile următorului 
jucător. Puteți realiza una sau două runde astfel, 

Dacă nu sunt luate multe bomboane din centru, anunți că regula se 
schimbă și acum oricine nimerește zar dublu poate lua două bomboane. 
Odată ce au fost luate toate dulciurile din mijloc, spui grupului că jocul 
va continua la fel și că oricine nimerește zar dublu poate lua o bomboană 
sau 2 (dacă ai schimbat deja numărul) de la oricine are dulciuri. Jucați așa 
câteva runde și la un moment dat, când frustrarea a atins cote mari pentru 
unii jucători, la fel lăcomia și răzbunarea, anunță că jocul se oprește și 
fiecare rămâne cu ceea ce are și nimic mai mult. Îi informezi că urmează 
o discuție despre activitate și că trebuie să iasă din starea de joc.

Dacă în timpul jocului participanții/participantele te întreabă dacă 
este permisă o acțiune sau alta (în funcție de ideile pe care le au) poți 
să le spui doar atât: instrucțiunile sunt cele oferite. Li s-a spus deja tot 
ce trebuie să știe. Vor primi informații suplimentare pe parcurs, dacă e 
necesar. Nu le spune dacă au voie sau nu să facă orice au întrebat ei dacă 
au voie.
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Dacă fac schimbări – oprești jocul când au preluat controlul asupra 
acestuia, în funcție de schimbări. Dacă nu schimbă nimic, poți folosi acest 
detaliu mai târziu în debrief, dacă ei afirmă că ar fi făcut una sau alta dar 
nu le-ai spus că pot sau nu le-ai permis. Aceasta pentru a face conexiunea 
cu realitatea – dacă doresc să schimbe regulile într-un anumit context, au 
întotdeauna nevoie de permisiunea celor care au stabilit regulile inițiale? 
Ca să nu mai spunem că nu s-a spus că pot sau nu pot acționa într-un 
mod sau altul, ci ei au interpretat astfel.    

Debrief/Sugestii pentru întrebări:
*aceste sugestii sunt pentru un grup clasic, mai obedient, care urmează 

structura prezentată. Dacă au loc diverse “revoluții” în timpul jocului, debrief-ul 
trebuie adaptat în mod corespunzător.

• Cum v-ați simțit în acest joc? (Cere ca fiecare persoană să spună 
un cuvânt – două)

• Ce te-a făcut să te simți astfel?
• Ce s-a întâmplat în timpul jocului? Cum s-au comportat jucătorii? 

Ce fel de decizii au fost luate?
• Sunt câștigători/perdanți în joc/ sau Sunt jucători puternici și 

neputincioși în joc? Pe ce îți bazezi răspunsul?
• E cineva nemulțumit/ă de felul în care s-a terminat jocul și dacă da, de ce?
• Ce s-ar fi putut face diferit pentru ca jocul să aibă alt final? (Ce ați 

fi putut face pentru alt final și nu ați făcut? Ce v-a oprit?)
• Dacă ar fi să facem o analogie între joc și felul în care s-a desfășurat 

și lumea noastră, ce analogie ați putea face?
• Vedeți conexiuni? Dacă da, dați exemple. Pe cine sau ce puteți 

reprezenta voi ca jucători? Ce pot reprezenta dulciurile? Ce sunt 
zarurile și numerele duble? Cine aș fi eu (rolul faciliatorului/oarei)?

• Credeți că ceea ce se întâmplă acum în lume este drept? (în funcție 
de răspunsurile primite, le poți folosi pe acelea sau poți interveni aici cu sugestii 
specifice: cum este distribuită bogăția, de ce unii oameni sunt săraci iar alții nu? 
cum este distrus mediul din cauza supraexploatării oamenilor, în ce fel sunt 
unele țări bogate deoarece în trecut au abuzat de resursele altor țări, etc. – este de 
preferat să extragi răspunsuri diferite la toate întrebările anterioare).

• Care sunt motivele pentru ceea ce se întâmplă?
• Credeți că aveți vreun rol?  



77  

Materiale necesare: 
Dulciuri (de 3 ori mai multe decât numărul de persoane; 2 zaruri 

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Această activitate necesită un nivel mai înalt de înțelegere a 

conexiunilor și consecințelor politice și economice din lume. Acest aspect 
poate depinde de vârsta grupului și de experiența lor anterioară. Cu toate 
acestea, exercițiul poate fi aplicat și cu un grup cu un nivel mai scăzut, 
dar în faza de debrief facilitatorul/oarea va include exemple concrete ca 
participanții/tele să poată înțelege.

Nivelul de frustrate poate atinge cote mari, este foarte important să 
liniștești orice emoții negative înainte de a trece la discuții.

Aceasta este o activitate simplă dar până la urmă este o simulare iar 
grupul poate acționa în feluri diferite, ceea ce înseamnă că debrief-ul se 
va concentra pe aspecte diferite:  

• Grupul va urma regulile, apoi vor da vina pe facilitator/oare 
pentru că nu le-a permis să facă modificări (dacă au cerut vreuna 
în timpul jocului). În cazul acesta, e nevoie să ai grijă să nu îi 
faci să se simtă vinovați/te că nu au schimbat jocul, deși nu le 
plăcea, mai ales când își dau seama că acest fapt poate reflecta un 
comportament al lor în viața de zi cu zi;

• Participanții/participantele schimbă regulile fără permisiune, 
uneori fără măcar să ceară permisiune, poate nu mai folosesc 
zarurile și împart totul în mod egal sau unii jucători formează 
o coaliție și fură bomboanele celorlalți, etc. (în debrief, îi poți 
întreba ce se întâmplă în realitate când există o asemenea situație 
– are aceeași direcție/traiectorie ca în joc sau nu? are aceleași 
consecințe ca în joc sau nu?)
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Videoclipuri scurte 

Obiective de învățare:
Să dezvolte o privire de ansamblu asupra a diverse teme/probleme 

globale; Să reflecteze la emoțiile lor în legătură cu acestea; Să se gândească 
la importanța cunoașterii a mai multe informații despre teme globale.

Durată: 30-40 de minute
Mărimea grupului: oricât, până la 30

Descrierea activității și detalii: 
(includem aici și întrebările pentru discuție)

Ai nevoie de un scurt videoclip care include diverse teme globale. Poate 
fi un clip introductiv despre Obiectivele de Dezvoltare Durabila (acest 
subiect conține multe probleme). Dacă alegi un film despre ODD, ai grijă 
să vorbești despre probleme, nu despre obiective. Nu vrem să sugerăm 
un film anume, deorece orice am folosit noi a fost potrivit la un anumit 
moment, cu un anumit grup și context. Odată cu trecerea timpului, unele 
filme devin perimate, iar utilizarea unui film în contexte diferite poartă 
riscuri. Activitatea aceata este mai degrabă o propunere metodologică, 
iar dacă îți pare interesantă, e mai bine să cauți filmul potrivit pentru tine. 
Ca recomandare generală, ar trebui să fie un film echilibrat, care prezintă 
probleme din mai multe unghiuri și care respectă codul de conduită (vezi 
secțiunea despre codul de conduită).

Nu ar trebui să fie mai lung de 5-6 minute. După vizionare, formează 
grupuri mici de discuție. Cere-le participanților să vorbească cu persoana 
de alături despre ceea ce au simțit în timpul vizionării. După câteva minute, 
unește perechile în câteva grupuri mai mari și cere-le să identifice problemele 
pe care le consideră tulburătoare sau ce consideră ei a fi probleme în film 
și de ce. Alocă 10-15 minute pentru această discuție. Apoi cere grupurilor 
să se strângă într-un grup mare și cere-le să numească problemele pe care 
le-au identificat. În această fază, vrei doar enumerarea lor. Doar dacă sunt 
sugestii care derutează grupul sau dacă apare dezacord intens, poți întreba 
de ce consideră ceva anume ca fiind o problemă.
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Odată ce ai această listă inițială (cu propunerile lor), întreabă grupul 
dacă sunt și alte probleme în lume pe care le-ar putea adăuga. Apoi, ca 
întrebări finale, poți spune:

• Cât de multe știți despre aceste probleme? Cât de multe știu 
oamenii în general?

• Cât ar trebui să știm?
• De ce nu știm mai mult?
Pe baza răspunsurilor lor, poți sugera o concluzie sau o încheiere a 

discuției și să pregătești grupul pentru următoarele activități. 

Materiale necesare: 
1 film scurt, proiector (sau mai multe laptopuri pentru a urmări în 

grupuri mici), boxe.

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Această propunere este mai metodologică, așadar facilitatorul/oarea 

o poate adapta, ajusta și utiliza dacă dorește în activitățile sale, păstrând 
obiectivele de învățare sau stabilind altele. Întrebările sugerate pot fi 
schimbate conform intențiilor tale. 

În funcție de videoclipul selectat, unele imagini pot fi prea emoționale 
pentru unele persoane. Dacă dorești un răspuns emoțional din partea 
grupului, este în regulă, dar emoțile trebuie gestionate în timpul discuțiilor, 
astfel ca participanții să nu rămână blocați în ele.   
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Interdependențe 
globale

 

Din această parte a programului de educație globală, care de obicei 
e la început (fie începi cu partea aceasta, fie urmează după introducere), 
participanții și participantele vor afla, vor înțelege și vor reflecta mai 
profund asupra modului în care sunt conectați/te cu alți oameni din alte 
părți ale lumii. În funcție de timpul pe care îl ai la dispoziție, poate fi 
mai mult o introducere în interdependențe globale, pentru a arăta cât de 
complex este sistemul, sau poți explora în mai mare profunzime rădăcinile 
acestei complexități, precum și alte aspecte. 

Acestea sunt sugestiile noastre pentru activități:  
    • Etichete
    • Exerciții “Pânza de sfori” 
    • Mic dejun global 
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Etichete

Obiective de învățare:
Să înțeleagă conceptul de interdependență; să reflecteze asupra motivelor 

din spatele interdependențelor globale; să se gândească critic la acestea; să 
pună bazele unor discuții viitoare pe tema responsabilității globale.

Durată: 60 de minute
Mărimea grupului: cel puțin 10 - maxim 30;

Descrierea activității și detalii:
Vei explica grupului că pe podea se află conturul lumii (creat cu cretă, 

bandă de hârtie adezivă, sfoară, etc.) și că îl vom folosi pentru următoarea 
activitate, pentru a vedea lumea din perspectiva produselor noastre. 
Împarți participanții și participantele în grupuri de câte 3-4. Fiecare 
grup va primi un set de hârtii mici/post-it. Sarcina lor este să se uite la 
toate obiectele pe care le au asupra lor în acel moment (haine, accesorii, 
electronice, papetărie, produse alimentare, etc.) și să citească etichetele 
pentru a afla unde au fost produse (nu de unde au fost cumpărate, ci unde 
au fost produse). Vor nota informațiile pentru fiecare produs pe câte o 
hârtie, produsul (de exemplu, tricou, telefon mobil, etc.) și țara de origine 
(România, China, etc.). Dacă unele obiecte nu mai au etichetă, ei pot ghici 
proveniența, dar vor specifica pe hârtie: de exemplu, tricou, ghicit-Turcia. 
Participanții și participantele trebuie să se gândească bine când ghicesc și 
nu să bănuiască automat că produsul este realizat în țara din care a fost 
cumpărat. Este de preferat să fie cât mai puține obiecte ghicite posibil, iar 
majoritatea să conțină informații de pe etichete. Chiar dacă într-un grup 
sunt mai multe obiecte similare, ca tip și ca țară de origine, e nevoie de 
câte o hârtie pentru fiecare. Participanții și participantele nu trebuie să 
își scrie numele. Rolul grupurilor este mai degrabă pentru a se ajuta între 
ei să citească etichetele (dacă se află în locuri mai greu accesibile) și să 
colecteze răspunsurile.

Odată ce un grup are toate hârtiile pentru toate obiectele, ei le vor 
plasa în mod corespunzător pe hartă. Dacă nu sunt siguri unde se află o 
țară, pot întreba facilitatorul/oarea. Când întregul grup a efectuat această 
sarcină, poate începe discuția. 



82 

Debrief/Sugestii pentru întrebări:
• Ce impresii aveți când vă uitați pe hartă?
• Cum arată pentru voi?
• Ca grup, în acest moment, de unde vin cele mai multe dintre 

produsele noastre?
• Câți dintre voi au produse ce provin toate din țara voastră de 

origine? (cel mai probabil nimeni) Câți dintre voi au un produs 
din propria țară? Două obiecte? Trei? Patru? Este cineva cu mai 
mult de 4 obiecte? Care este cel mai mare număr?

• Ce alte produse folosim (dar pe care poate nu le avem cu noi 
acum) care sunt realizate în alte țări? (poți da exemple dacă ei nu 
știu)

• Ce produse sunt realizate în țările noastre de origine dar includ 
componente/ingrediente care se găsesc doar în alte țări/pe alte 
continente? (dacă atelierul are loc în Europa, poți menționa 
ciocolată și cacao; dacă sunteți pe alt continent și proveniți din 
țări care nu au surse bogate de țiței, poți menționa plastic, care 
este produs din petrol; orice alt produs potrivit pentru grupul tău)

• Ce ne spune acest lucru?
• Cum ar fi viața voastră dacă ați fi nevoiți să folosiți și să supraviețuiți 

doar cu produse realizate în țările voastre? Credeți că e posibil? 
Dacă nu, de ce?

• Privind această realitate, se pare că avem nevoie de produse din alte 
țări iar alții au nevoie de produse din țările noastre – ce înseamnă 
asta? (dacă s-a vorbit deja despre dependențe și interdependențe, 
această întrebare nu mai e necesară)

• Suntem cu toții dependenți unii de alții (ca state și ca indivizi). 
Credeți că e un lucru bun sau rău? Care sunt aspectele pozitive și 
negative? Argumentați răspunsurile.

• Ce rol/ putere aveți voi? Ce puteți face pentru a reduce consecințele 
negative?

Realizează o tranziție către următoarea activitate, ce va avea loc după 
aceste discuții.
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Materiale necesare: 
conturul lumii trebuie trasat pe podea, cu continentele sale (fie cu 

cretă, bandă adezivă sau sfoară, depinde de podea) – poate fi schematic 
și nu foarte precis (i se va explica grupului ce înseamnă dacă e nevoie); 
hârtii mici adezive – post it (poți folosi și hârtii neadezive, dar depinde de 
încăpere – dacă sunt curenți de aer care să le sufle); pixuri

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Este foarte important să limitezi sugestiile concrete pe care le faci 

grupului și mai degrabă să îi/le stimulezi și încurajezi participanții și 
participantele. Este un exercițiu care oferă suficient suport vizual pentru 
a ajuta grupul să găsească răspunsuri la întrebările tale.

Activitatea aceasta poate fi utilizată pentru a pune accent pe tema 
consumului responsabil, iar în capitolul următor vei găsi sugestii în 
această direcție. Le poți combina și poți avea o conversație mai amplă 
care se referă la interdependențe globale și apoi se concentrează asupra 
consumului responsabil.
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ExerciȚii 
„Pânza de sfori”

Obiective de învățare: 
Să devină conștienți de conexiunile vizibile și invizibile dintre 

diferiți actori globali; să identifice diverși actori globali; să reflecteze mai 
profund la interdependențele globale; să își recunoască propriul rol în 
context global; alte obiective, în funcție de versiunea pe care alegi să o 
implementezi

Durată: de la 30 de minute la 1,5 ore, depinde de complexitatea 
selectată și de numărul de participanți și participante

Mărimea grupului: 10-30

Descrierea activității și detalii: 
Numele “pânză de sfori” se referă la exerciții în care participanții și 

participantele au roluri diferite și sunt conectați/te între ei/ele printr-un 
fir continuu de sfoară. Indiferent de complexitatea exercițiilor (sunt mai 
multe variante, vezi mai jos), acestea au un mesaj vizual simplu și clar 
despre interdependențe, care nu poate fi interpretat greșit, iar în același 
timp e clar în mod fizic – participanții/participantele sunt conectați/te 
între ei, pot simți asta. 

Poți alege exerciții simple în care grupul explorează conexiunile 
dintre elementele ecosistemului. Stau toți într-un cerc și o persoana începe 
prin a spune ce reprezintă, de exemplu: “Eu sunt iarba”. Apoi înmânează 
sfoara altei persoane din grup, păstrând un capăt, iar această persoană 
spune ce este în relație cu iarba, de exemplu poate spune: “Eu sunt apa 
de care are nevoie iarba pentru a crește”. Sfoara circulă de la persoană la 
persoană și conectează diferitele elemente (“Eu sunt vaca ce bea apa”, “Eu 
sunt laptele vacii”, “Eu sunt bebelușul care bea laptele”, “Eu sunt aerul pe 
care îl bea bebelușul”, etc.), iar la final, participanții vor fi conectați între 
ei ca o pânză cu sfoara pe care trebuie să o țină. Elementele și conexiunile 
depind în întregime de propunerile participanților, așadar o discuție de 
introducere îi poate ajuta să vină cu sugestii. Îi poți întreba înainte de 
începerea exercițiului: ce este un ecosistem? Ce e parte din ecosistem? și 
tot așa.
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Versiunile mai avansate ale acestei activități vor crea o pânză mai 
complexă, cu conexiuni multiple între elementele reprezentate în joc. 
De obicei include roluri diferite, pe cartonașele respective fiind notate 
informații mai mult sau mai puțin detaliate sau doar titluri, revenindu-
le participanților/participantelor sarcina să completeze cu informațiile 
necesare. În aceste versiuni includem actori mai diverși și mai complecși 
din realitatea globală, unii despre care poate nu se vorbește adesea. 
Complexitatea rolurilor oferite va determina numărul de detalii furnizate 
pe cartonașe.

De exemplu: 
“Sunt o salată verde”, “Sunt o bucată de carne”, “Sunt cafea”, “Sunt ciocolată”, 

“Sunt o banană”, “Sunt un pește de mare”, “Sunt publicitate”, “Sunt o companie 
multinațională”, “Sunt Organizația Mondială a Comerțului” (OMC), “Sunt 
Fondul Monetar Internațional”, “Sunt Monsanto”, “Sunt supermarketul tău 
preferat”, “Sunt apa freatică”, “Sunt aerul din lume”, “Sunt apa proaspătă”, “Sunt 
pădurea tropicală”, “Sunt țițeiul”, “Sunt un fermier din Belgia”, “Sunt un activist 
din India”, “Sunt un pescar din Chile”, “Sunt o mamă foarte ocupată”, “Sunt un 
student sărac”, etc. 

În această versiune, participanții/participantele se prezintă, spunând 
câteva cuvinte despre cine sunt; odată ce este introdusă o nouă persoană, 
aceasta trebuie să realizeze conexiunile cu cele anterioare, folosind 
sfoara. Implicit, asta înseamnă că o persoană poate fi conectată cu mai 
mult de o singură altă persoană. Dacă grupul e mai mare de 16-18, poate 
deveni obositor, deoarece fiecare nouă prezentare, precum și realizarea 
conexiunilor (mai ales dacă sunt conexiuni multiple) durează. 

Debrief/Sugestii pentru întrebări: 
Discuția începe după versiunea finală a pânzei de sfoară, când toți 

jucătorii sunt conectați.
 ■ Pentru versiunea simplă:

 ◆ Cum vă simțiți?
 ◆ Credeți că ar trebui să fiți conectați/te cu alte elemente din pânză? 

Care?
 ◆ Care alte elemente/alți actori sunt esențiali pentru bunăstarea ta 

dar nu se află aici?
 ◆ Ce reprezintă această pânză pentru voi?
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 ◆ Este aceasta o pânză sănătoasă? Ce poate vătăma această pânză? 
Fiecare element ar trebui să dea un exemplu.

 ◆ Ce vătămări au loc chiar acum în viața reală sau e mai probabil să 
aibă loc?

 ◆ Dacă se întâmplă această vătămare, ce elemente vor fi afectate? 
Când răspund la această întrebare, participanții care vorbesc ar 
trebui să dea drumul sforii. Poți cere câteva exemple din cele 
menționate de ei anterior (care s-au întâmplat deja sau ar putea 
să se întâmple).

 ◆ Cum vă simțiți acum? Ce vă face să vă simțiți astfel?
 ◆ Ce putem face pentru a preveni vătămarea acestei pânze?

 ■ Pentru versiunea mai complexă:
 ◆ Cum te simți în poziția în care te afli acum?
 ◆ Ce ai simțit în timpul exercițiului, în timp ce erau realizate 

conexiunile?
 ◆ Ce te-a făcut să te simți astfel?
 ◆ Cine are mai multe conexiuni? Putem afla unde sunt cele mai 

multe conexiuni? Cine este? Ce ne spune acest fapt?
 ◆ Cine crede că are putere, să se ridice (fără a da drumul sforii).
 ◆ De ce crezi asta? Ceilalți ce cred?
 ◆ Dar persoanele care au mai multe sfori? (observă dacă s-au 

ridicat) De ce credeți că nu aveți putere, dar aveți atâtea sfori? 
(pune această întrebare dacă persoana nu s-a ridicat înainte) 

(Asigură-te că participanții au ieșit din roluri. Pot lăsa și sfoara deoparte)
 ◆ Este vreo problem în această pânză? Sunt mai multe? Puteți 

justifica răspunsurile?
 ◆ Reflectă această pânză realitatea?
 ◆ Care este puterea ta aici? A ta (participantul)!
 ◆ Ce poți face?

Materiale necesare: 
Sfoară (uneori e nevoie de o cantitate mare pentru versiunea 

avansată, 5-6 gheme de sfoară), cartonașe cu rolurile (dacă e nevoie), 
foarfecă.
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Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Detaliile oferite au scopul de a arăta structura activității; conținutul 

(mai ales pentru versiunile mai complexe) trebuie adăugat de către 
facilitator/oare. Este important să adaptezi conținutul la nivelul, vârsta, 
istoricul și numărul grupului.

Poți crea propria ta versiune a acestei activități folosind o listă de 
probleme globale și actori globali din prima parte a manualului, pentru a 
arăta interdependențele dintre aceștia.

 

Mic dejun global 

Obiective de învățare:
Să devină conștienți/te de felul în care o persoană depinde de alte țări 

în ceea ce privește hrana; să se gândească la felul în care interdependențele 
sunt reflectate în viețile lor; să reflecteze la consecințele variate ale 
interdependențelor; să crească nivelul de responsabilitate pentru 
obiceiurile noastre în context global.

Durată: 40-50 de minute 
Mărimea grupului: de la 10 la 30
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Descrierea activității și detalii:
Activitatea este prezentată spunându-le participanților și 

participantelor că vom vorbi despre hrană și despre cum ne conectează 
hrana între noi la nivel global. Formează grupuri de câte 4-5 oameni și 
dă-le următoarea sarcină:  

„Enumerează detaliat tot ceea ce consumi de obicei la micul dejun! 
Trebuie să puneți laolaltă tot ce consumă grupul vostru de obicei la micul 
dejun. Fiți preciși, dacă mâncați fructe, specificați ce fructe.” 

Alocă între 5 și 10 minute pentru această sarcină. Cere grupurilor 
să se reunească și să explice ce se află în micul lor dejun, după ce au 
vorbit primele grupuri, celelalte (în funcție de timp) pot să adauge doar 
produsele care nu au fost menționate încă. 

Când lista este completă, întreabă grupul ce anume ar putea consuma 
în continuare dacă ar trebui să consume doar alimente care sunt realizate și 
se găsesc în țara voastră. Dacă grupul este unul internațional, participanții 
și participantele vor răspunde la această întrebare în grupurile mici, 
apoi vor discuta în grupul mare. Amintește grupului să se gândească la 
producție dar și la toate ingredientele aflate în unele produse. Lista ar 
trebui să fie mult mai scurtă în acest caz. Continuă discuția cu următoarele 
întrebări:

Debrief/ Sugestii pentru întrebări: 
• Cum ar fi viețile voastră dacă ați fi nevoiți să consumați produse 

doar din țările voastre de origine? Ce s-ar schimba? Vă puteți 
gândi și la alte produse pe care le utilizați, în afară de hrană (de 
exemplu: electronice, haine, etc.)

• Multe produse pe care le utilizați provin din alte țări/ de pe alte 
continente, ce înseamnă acest fapt la nivel global? 

• Depindem cu toții unii de alții (ca țări și ca indivizi). Credeți că 
acesta este un lucru bun sau rău? Care sunt aspectele negative și 
pozitive? Argumentați răspunsurile.

• Ce rol/putere aveți voi? 
• Ce puteți face pentru a reduce consecințele negative?
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Materiale necesare: 
hârtie, pixuri, hârtie pentru flipchart 

pentru marele mic dejun al întregului grup

Recomandări pentru utilizarea activității/ adaptărilor:
Poți cere grupului să deseneze, dacă doresc, sau să fie mai creativi în 

îndeplinirea sarcinii, poate fi mai amuzant pentru ei dar ar putea și să 
necesite mai mult timp, așadar ai grijă dacă nu ai minute suplimentare la 
dispoziție.

Activitatea poate fi modificată pentru a se referi la probleme de 
consum responsabil. O sarcină suplimentară poate fi aceea de a se gândi 
la sursele produselor: laptele este de la producători locali sau e importat 
dintr-o țară vecină? Ceaiul este local sau importat de pe alt continent? 
Fructele sunt de sezon sau nu? și tot așa.

Priviți apoi aceste aspecte în grupul mare și analizați-le; explorați 
consecințele negative ale consumului de produse din alte țări/de pe alte 
continente, concentrându-vă asupra situațiilor când există alternative în 
propriile țări de la producători locali. La final, grupul poate fi întrebat ce 
schimbări vor să facă în rolul de consumatori legat de cele discutate.
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Consum 
responsabil

 

După înțelegerea conceptului de interdependențe globale și a 
consecințelor acestora (pozitive și negative), ne concentrăm asupra 
tiparelor de consum și a rolului consumatorilor în context global. 
Obiectivul general în abordarea acestei teme este motivarea participanților 
și participantelor să devină consumatori/consumatoare responsabili/e și 
critici/e în viața de zi cu zi. Aceasta înseamnă să se gândească mai critic 
la nevoile lor în timpul cumpărăturilor, să aleagă să cumpere local, nu 
din alte țări, să cumpere produse de sezon, să fie interesați de condițiile 
producției, să știe mai multe despre mărcile pe care le utilizează și să 
boicoteze companiile neetice, etc.

Acestea sunt sugestiile noastre pentru activități:  
    • Etichete
    • „Jocuri de rol”
    • Cine ce primește?
    • Videoclipuri
    • Studii de caz 
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Etichete 

Obiective de învățare: 
Să înțeleagă consecințele tiparelor noastre de consum la nivel global; 

să recunoască rolul pe care îl avem în această privință; să exploreze 
responsabilitățile consumatorului; să îi motiveze să facă schimbări în 
tiparele lor de consum.

Durată: 60-80 de minute 
Mărimea grupului: cel puțin 10 – până la 30;

Descrierea activității și detalii:
Activitatea este descrisă în secțiunea anterioară, “Interdependențe 

globale” DAR, înainte de a prezenta activitatea așa cum este explicată, 
pune aceste întrebări grupului:

• Ce este important pentru voi atunci când faceți cumpărături?
• Ce criterii aveți în minte?
Încearcă să ții minte răspunsurile lor pentru a le folosi în partea de 

debrief!

Debrief/ Sugestii pentru întrebări: 
• Ce impresii aveți când vă uitați la hartă?
• Cum arată pentru voi?
• De unde provin cele mai multe dintre obiectele noastre, ca grup?
• Câți dintre voi aveți toate obiectele produse în țara voastră de 

origine? (cel mai probabil, nimeni) Câte astfel de produse aveți? Care 
este numărul maxim?

• Cum se explică acest fapt? De ce majoritatea obiectelor noastre 
sunt produse în alte țări sau pe alte continente?

• Care credeți că sunt consecințele acestui fapt? (dacă nu au propriile 
exemple relevante, poți oferi câteva din perspectivă socială, economică, a mediului)

• Cât de des vă gândiți la condițiile în care sunt realizate aceste 
produse, la condițiile de muncă ale lucrătorilor/oarelor și la 
aceștia/acestea?

• Vă uitați la etichetele produselor pe care le cumpărați? Dacă da, 
din ce motiv?
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• Pe baza celor spuse până acum legat de produsele pe care le 
utilizăm/avem și felul în care ajung la noi (aici poți enumera câteva 
dintre aspectele negative care au apărut în discuție), cine sunt cei 
responsabili în sistem?

• Cine are puterea să facă o schimbare și de ce?(dacă nu a fost 
menționat, întreabă: Care este responsabilitatea noastră de 
consumatori? Ce putem face diferit?

• În acest moment, poți face conexiunea cu răspunsurile lor de la începutul 
activității: Ați spus că pentru voi (acest aspect) și (acest aspect) este 
important atunci când faceți cumpărături. După discuția noastră, 
în ce fel s-au schimbat criteriile voastre pentru cumpărături? Dați 
câteva exemple.

Recomandări pentru utilizarea activității/ adaptărilor:
Când dorești să extragi aspectele negative ale producerii și 

achiziționării de produse din alte țări, ai grijă să nu te limitezi la câteva 
exemple, dacă grupul nu găsește mai multe, oferă sugestii și întreabă-i 
dacă au mai auzit aceste informații și ce știu.

Acest exercițiu este foarte popular în domeniul educației globale, 
așadar este cu siguranță potrivit pentru grupuri care întâlnesc prima oară 
subiectul. A fost testat în Europa și în Africa, s-au obținut rezultate foarte 
bune în ambele circumstanțe.
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„Jocuri de rol” 

Obiective de învățare:
Să înțeleagă în mai mare profunzime actorii implicați în producerea 

a diverse obiecte; să își dezvolte empatia pentru victimele producției 
globale; să își dezvolte responsabilitatea; să fie motivați să știe mai mult 
în domeniu; să fie motivați să devină consumatori și consumatoare mai 
responsabili/e.

Durată: depinde de gradul de complexitate
Mărimea grupului: nu mai mult de 30

Descrierea activității și detalii:
Poți găsi o varietate de jocuri de rol care se concentrează asupra 

anumitor zone legate de producerea și distribuția produselor, mai 
ales cele despre care se știe că prezintă probleme care necesită atenția 
consumatorilor: industria modei, telefoane mobile, electronice, ciocolată, 
cafea, banane, bumbac, etc.

Am utilizat jocuri de rol de la organizația Munca din spatele etichetei 
(Labour behind the Label) http://www.labourbehindthelabel.org/resources/itemlist/
category/165-education-resources și de la Consiliul Național de Tineret din Irlanda 
(National Youth Council of Ireland) http://www.youthdeved.ie/development_education/
rich-mans-world 

dar am adaptat și ajustat activitățile pentru propriile noastre grupuri 
și contexte. Adesea, am modificat structura sau rolurile, așadar le-am 
folosit mai degrabă ca surse de inspirație, și credem că și voi le veți utiliza 
în același mod.

Fiecare activitate necesită verificarea detaliilor oferite pentru a vedea 
dacă sunt de actualitate sau nu. Nu încurajăm utilizarea unor activități fără 
o filtrare corespunzătoare, bazată pe experiența, contextul și progresul tău 
în educație globală.     

Un/o educator/oare global/a cu mai multă experiență ar putea chiar să 
își creeze propriile jocuri de rol, dar sunt necesare mai multe cunoștințe 
pe temele respective pentru a găsi rapid informațiile de care ai nevoie. Cu 
toate acestea, cineva la început va avea la dispoziție numeroase alternative 
de încercat, iar manualele propuse de noi reprezintă doar o parte din ceea 
ce poți găsi online.
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Debrief/Sugestii pentru întrebări: 
Debrief-ul este în mod special important în cazul unui joc de rol, 

pentru a extrage punctele de învățare dar și pentru ca participanții să 
proceseze experiența emoțională. 

Ar trebui să înceapă mereu cu întrebări despre emoțiile trăite de 
participanți:

• Cum v-ați simțit în timpul activității? Cum vă simțiți acum?
• Ce v-a făcut să vă simțiți astfel?
• Ce s-a întâmplat în activitate?
Continuă cu întrebări, acoperind pas cu pas ciclul învățării 

experiențiale. Mai departe nu putem oferi mai multe sugestii, deoarece 
acestea depind de jocul de rol implementat. 
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Cine ce primeȘte?
 

Obiective de învățare:
Să își dezvolte empatia față de condițiile de muncă ale oamenilor ce 

creează produsele noastre; să înțeleagă mai bine complexitatea lanțului de 
producție; să fie motivați să afle mai multe despre lanțul de producție și 
condiții; să își dezvolte responsabilitatea de consumatori.

Durată: 50-60 de minute 
Mărimea grupului: oricât

Descrierea activității și detalii:
Întreabă grupul dacă știu ce procent din ceea ce plătesc ei pentru 

un produs ajunge la oamenii care îl produc și cât la marile companii 
producătoare. S-au gândit vreodată la acest aspect? Care cred că este 
distribuția?

În această activitate, vor avea șansa să afle.
Împarte grupul în 5 grupuri mici. Fiecare grup va primi un obiect 

de pe listă (vezi în anexă) și o listă de actori implicați în producție. Vor 
considera prețul obiectului în magazin ca reprezentând 100% și vor 
împărți acest număr la actorii implicați în proces – cine ce primește? 

Alocă 10 -15 minute pentru această sarcină, apoi unește grupurile. 
Fiecare grup mic împărtășește celorlalți cum au împărțit suma de bani. 

După ce vorbește fiecare grup, întreabă-i pe ceilalți ce părere au, dacă 
ei cred că procentele sunt diferite și de ce. Spune-le care este diviziunea 
“reală” pe baza informațiilor reale, simplificate și aproximative.  

După fiecare moment “al adevărului”, întreabă grupul:
• Ce vă surprinde la această împărțire?
După ce au terminat toate grupurile, poți trece la partea de întrebări.

Debrief/Sugestii pentru întrebări: 
• Cum vă simțiți, în raport cu informațiile pe care tocmai le-ați 

primit?
• Care aspecte sunt cele mai tulburătoare?
• Cât de corecte vă par aceste împărțiri ale prețului?
• De ce credeți că situația este astfel?
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• Cine sunt cei/cele responsabili/e și ce pot face aceștia?
• Ce pot face consumatorii/consumatoarele? 
• Puteți da exemple?
• Ce alternative au?
• Ce ați vrea să faceți diferit de acum înainte?

Materiale necesare: 
hârtie, pixuri, diviziunile prețurilor din anexă

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Procentele prezentate în anexă sunt simplificări și aproximări bazate 

pe informații reale. Sunt cele pe care le-am folosit până acum, dar nu sunt 
neapărat actualizate la zi, e posibil ca situația să se fi schimbat în domeniu 
între timp. 

Îi sfătuim pe facilitatori/oare să țină cont de acest fapt și să fie precauți 
când le prezintă grupului. Explicați-le că aceste informații sunt de ajutor 
pentru a avea discuții mai profunde. Te încurajăm de asemenea să încerci 
să obții cele mai recente informații.
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Videoclipuri

Obiective de învățare:
Să obțină informații aprofundate despre condițiile de producție, 

condițiile lucrătorilor/oarelor, implicarea actorilor relevanți ; să crească 
motivația de a afla mai multe; să își asume responsabilitatea de consumatori 
și consumatoare; să fie hotărîți să facă schimbări în comportamentul 
lor de consumatori; să își dezvolte empatia față de oamenii implicați în 
proces. 

Durată: depinde, între 1 și 2 ore 
Mărimea grupului: oricât

Descrierea activității și detalii: 
E nevoie să alegi un videoclip relevant, care prezintă condițiile de 

producție și care privește reacțiile diferiților actori.
Unele videoclipuri sunt disponibile gratuit în mediul online, altele nu.
Noi am utilizat în munca noastră: “Life and Debt” (Viață și datorie), 

“Santa’s Workshops” (Atelierele lui Moș Crăciun), “Dark Side of Chocolate” 
(Partea întunecată a ciocolatei), (precum și partea a doua: “Shady Side 
of Chocolate” – Partea obscură a ciocolatei), “Flow of Water” (Curgerea 
apei), etc. 

E nevoie să selectezi videoclipul cel mai potrivit pentru obiectivele 
stabilite pentru grupul tău. Acordă atenție factorului timp, pentru a fi 
sigur(ă) că rămâne suficient după vizionare pentru discuție.

Debrief/ Sugestii pentru înrebări: 
• Cum vă simțiți după urmărirea filmului?
• Ce ați simțit în timpul vizionării?
• Cât de mult știați despre aceste situații înainte de a viziona?
• Care a fost cea mai tulburătoare parte pentru voi?
• În ce măsură credeți că această situație se aplică și altor produse/

companii/etc.?
• Cunoașteți exemple concrete?
• Cine este responsabil pentru această situație? Cine altcineva 

poartă responsabilitate în proces?
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• Ce pot face consumatorii? Ce puteți face voi pentru a reduce 
asemenea situații?

• Ce pași doriți să urmați pentru a deveni mai responsabili?

Materiale necesare: 
proiector, boxe;

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Materialele video sunt un instrument eficient care îi poate atinge pe 

participanți și participante din multe perspective. Este arma secretă a 
unui educator și educatoare global/a. Oricând îți lipsește inspirația pentru 
activități, ai nevoie de un videoclip bun – te poate salva din aproape orice 
situație. Asta nu înseamnă că este ușor să găsești un videoclip bun, dar 
odată ce l-ai găsit, va avea rezultatele pe care le dorești.

Dificultatea în procesul de căutare al unui film este că sunt atât de 
numeroase, multe nu sunt disponibile gratuit, și atunci trebuie să fii 
“creativ/ă” în obținerea lor, multe sunt prea lungi și plictisitoare pentru 
anumite grupuri. La început, s-ar putea să ai nevoie să investești mai 
mult efort, dar odată ce ți-ai format mica ta colecție de filme pe care le 
cunoști și pe care le-ai testat, viața va fi mult mai ușoară. Va trebui apoi să 
actualizezi colecția periodic, un aspect esențial în munca noastră – să nu 
le prezentăm participanților și participantelor noștri/noastre informații 
învechite.

Este preferabil să nu folosești mai mult de 30-40 de minute de 
vizionare in sesiunea ta. Chiar dacă, aflată acasă, o persoană interesată 
și motivată va devora documentare indiferent de lungimea acestora, în 
grup și în cadrul unui atelier entuziasmul nu este mereu același și riscăm 
să pierdem atenția și concentrarea participanților. Poți selecta porțiunile 
mai interesante dintr-un film mai lung, dar ai grijă să menții coerența 
materialului.

Trebuie să vizionezi toate videoclipurile pe care le vei arăta grupului, 
de la început la sfârșit – altfel riști să fii luat/ă prin surprindere cu întrebări 
despre anumite aspecte ale filmului pe care nu le-ai anticipat.  

Unele filme atacă în mod direct unele mărci și companii internaționale 
și e nevoie să specifici acest aspect grupului.
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Studii de caz
 

Obiective de învățare: 
Să afle mai multe informații concrete despre practicile anumitor 

companii; să își dezvolte abilitatea de a comunica pe baza acestor 
informații; să devină mai motivați/te să afle mai multe despre mărcile 
și companiile pe care le utilizează; să ridice nivelul responsabilității de 
consumator; să îi stimuleze să boicoteze diverse companii neetice; să 
dezvolte gândirea critică.

Durată: 1,5 - 2 ore
Mărimea grupului: oricât

Descrierea activității și detalii:
Nu am oferit un studiu de caz concret deoarece apar adesea schimbări 

în informațiile incluse într-un studiu de caz, mai ales în ceea ce privește 
practicile anumitor companii, declarațiile acestora, măsurile luate, ce s-a 
schimbat, în cazul în care s-a schimbat ceva, etc., și nu dorim să avem 
informații perimate în acest manual despre companii care poate și-au 
modificat comportamentul între timp, în bine sau în rău.

Facilitatorul/oarea poartă această responsabilitate uriașă, mai ales în 
sesiunile care fac apel la cunoștințele acestuia/acesteia, deoarece este un 
subiect delicat și avem nevoie de argumente credibile.

Sesiunea aceasta urmărește să furnizeze argumente și informații 
participanților și participantelor , iar aceștia/acestea își vor lua propriile decizii 
ca urmare. Le poate fi de ajutor să poată vorbi cu cineva pe acest subiect.

Activitatea este structurată astfel: în grupuri mai mici (corespunzător 
numărului de companii pe care dorești să le discutați) se ofera câte un studiu 
de caz cu instrucțiuni și informații despre o anumită companie. Fiecare 
grup mic trebuie să citească materialul și să pregătească o prezentare pentru 
grupul mare. Poți aloca 50 de minute pentru lectură și pregătirea prezentării 
și încă 70 de minute pentru prezentări și discuțiile aferente.

Chiar înainte de atelierul pe aceste subiecte, unde dorim să abordăm direct 
anumite companii, facilitatorul/oarea își face propria cercetare, utilizând unelte 
online. Din această cercetare extrage blocuri de informații și sursele acestora, pe 
care le pune laolaltă în studii de caz, alături de următoarele instrucțiuni:
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Instrucțiuni pentru grup (pas cu pas)
1. Înainte de a începe să citiți cazul, discutați în grup opiniile voastre 

despre companie. Ce știți despre aceasta, îi utilizați produsele sau 
nu, vă place compania sau nu, din ce motive, etc. Știți ceva despre 
condițiile produselor lor, alte practici ale companiei, etc.?

2. Citiți cazul/situațiile prezentate în aceste pagini cu atenție. 
Clarificați în grup dacă aveți întrebări despre vreun termen folosit 
sau despre problemele menționate – cereți ajutor dacă aveți nevoie.

3. Discutați în grup ulterior – cât de mult știați despre aceste aspecte? 
Dacă aveți alte cunoștințe despre practicile acestei companii la 
nivel mondial, împărtășiți-le cu grupul.

4. Discutați în grup în ce fel pot acționa consumatorii acestor produse. 
Ce alternative aveți în fiecare dintre țările voastre de origine? 

5. Este nevoie să le prezentați celorlalți o versiune simplificată, cu 
aspectele principale, și să îi motivați să facă unele schimbări din 
lista de la punctul anterior.

După ce fiecare grup și-a prezentat cazul, întreabă-i pe ceilalți:  
• Folosiți aceste produse?
• Ce simțiți legat de ceea ce tocmai ați aflat?
• Vă surprinde sau vă șochează ceva?
• Cunoașteți alte detalii despre această companie?
• Mai doriți să le utilizați produsele?

Debrief/Sugestii pentru întrebări: 
Care sunt impresiile, gândurile voastre după toate aceste prezentări?
De ce avem nevoie să știm despre aceste situații? Ce se poate schimba 

dacă noi cunoaștem aceste lucruri?
Care este puterea consumatorilor în aceste situații?
Cunoașteți exemple de situații în care consumatorii au influențat/

schimbat ceva? (dacă grupul nu stie, le poți oferi exemple de boicoturi 
care au avut succes)

Care sunt pașii pe care ar trebui să îi urmeze un consumator 
responsabil și critic?

Ce pași aveți de gând să urmați de acum înainte și față de care produse, 
companii?
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Materiale necesare: 
studii de caz printate pentru fiecare grup, hârtie, pixuri 

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Activitatea trebuie introdusă cu grijă, pentru a nu fi percepută de către unii 

participanți sau participante ca fiind impusă, forțându-i astfel să fie împotriva 
unor companii. Informațiile găsite pentru exercițiu trebuie să fie evidente în 
sine și să provină din surse multiple, credibile (cât mai multe posibil). 

Este nevoie să subliniezi pentru grup faptul că acesta este un spațiu 
în care se poate vorbi liber și deschis despre produsele din jurul nostru. 
Dorim ca ei să aibă propriile opinii despre aceste produse, bazate pe 
materialele oferite, dar pot de asemenea să caute mai multe informații și 
îi încurajăm în acest sens.

Sesiune alternativă
(depinde de disponibilitatea unei conexiuni la internet 

în locația în care se desfășoară atelierul)

• Explică grupului că acum vor realiza propria cercetare despre o 
anumită marcă. Vor forma grupuri mai mici și fiecare grup va 
decide ce marcă abordează, pe care o folosesc și despre ale cărei 
practici nu au informații. 

• Grupurile vor efectua cercetarea, utilizând surse alternative, pentru 
a descoperi dacă respectiva companie este responsabilă sau nu.

• Fiecare grup va prezenta ceea ce a descoperit celorlalți participanți.
• Cere grupurilor să creeze o listă despre cum devine o persoană 

consumator responsabil, apoi să prezinte celorlalți pentru a-i 
motiva să devină mai responsabili. 
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Stil de viață 
sustenabil

Punctul central al acestei secțiuni este a ne trăi viețile în prezent, fără 
a afecta șansele generațiilor viitoare la o viață de calitate. Mulți oameni nu 
își pun întrebarea în ce fel comportamentele sau deciziile lor în viață vor 
afecta viața generațiilor viitoare; prin urmare, nu văd responsabilitatea 
aferentă. Un/o cetățean/ă global/ă are nevoie să știe și să înțeleagă mai 
profund ideea de sustenabilitate și ce înseamnă a avea un stil de viață 
sustenabil, a te simți responsabil/ă pentru situația actuală din lume și 
pentru perspectivele generațiilor viitoare, a fi motivat să afli mai multe și 
să faci schimbări în felul în care îți trăiești viața.

Acestea sunt sugestiile noastre pentru activități:    
• Amprenta ecologică 
• Apa invizibilă din viețile noastre
• “Eu întotdeauna ….”
• Viața în comunitatea mea 
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Amprenta ecologică 

Obiective de învățare:
Să afle despre amprenta ecologică și despre Earth Overshoot Day 

(Ziua Suprasolicitării Pământului); să facă legătura între stil de viață și 
impact asupra planetei; să crească nivelul de responsabilitate pentru stilul 
lor de viață; să îi stimuleze să se informeze; să îi motiveze să își reducă 
propria amprentă ecologică.

Durată: 80-90 de minute
Mărimea grupului: oricât

Descrierea activității și detalii:
Grupului i se prezintă conceptul de amprentă ecologică. Sunt întrebați 

dacă știu ce este aceasta. Dacă cineva știe, le poate explica și celorlalți, dar 
asigură-te că grupul a înțeles, pentru a putea adăuga informații. Întreabă-i 
dacă și-au măsurat deja amprenta eco. Dacă da, când a fost ultima oară? 

Menționează că aceasta măsoară impactul unei persoane pentru anul 
curent și că este recomandat să facă măsurătoarea în fiecare an. Adesea, 
puțini oameni și-au măsurat amprenta eco, și nu recent.

Explică pe scurt cum a fost creat instrumentul, ce dimensiuni măsoară, 
precum și faptul că cele mai precise calculatoare sunt cele online. Există mai 
multe site-uri ale unor organizații relevante care oferă posibilitatea de a-ți 
măsura amprenta online. Noi recomandăm calculatorul de la “Global Footprint 
Network”: http://footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/personal_footprint/ 

Pe acest site vei găsi și informații adiționale pe această temă, rezultate 
din cercetări, ceea ce va fi de ajutor în livrarea acestei sesiuni precum și 
pentru a furniza cunoștințe necesare unui cetățean global. 

Spune grupului că sunt invitați să își măsoare amprenta eco în această 
sesiune. Dacă e posibil (conexiune la internet și dispozitive electronice 
pentru toți participanții), este preferabil să utilizeze varianta online.

Dacă nu, poți utiliza o variantă offline, care este mai degrabă o 
aproximare a celei online. În acest caz, va fi nevoie să proiectezi întrebările, 
astfel încât să fie vizibile pentru toți participanții, și să îi călăuzești pas cu 
pas în timp ce răspund la întrebări și calculează. Citește recomandările 
pentru detalii privind testul offline.
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Odată ce fiecare și-a calculat amprenta eco, poți cere grupului să 
împărtășească rezultatele obținute. 

• Cine a obținut mai puțin de 1 hectar? 
• Cine a obținut între 1 și 3 hectari? 
• Cine între 3 și 5? 
Participanții și participantele pot ridica mâna pentru a răspunde, 

astfel grupul poate avea o privire de ansamblu.
După primul set de întrebări (furnizate în secțiunea de debrief), ai 

opțiunea de a oferi cele mai recente informații despre amprentele eco ale 
țărilor, dacă lucrezi cu un grup internațional, te poți referi la țările lor 
de origine. Poți introduce apoi conceptul de Earth Overshoot Day/Ziua 
Suprasolicitării Pământului (detalii la același link de mai sus; în 2014, 
această zi a fost 19 august). Poți întreba dacă cunosc termenul; poți oferi 
unele detalii și apoi le poți arăta videoclipul de pe site. 

Răspunde la întrebările posibile din partea lor. 
Apoi pune al doilea set de întrebări. 

Debrief/Sugestii de întrebări: 
 ■ Primul set de întrebări

 ◆ Cum vă simțiți, acum că știți care este impactul vostru asupra 
planetei?

 ◆ Cum v-ați simți dacă toți oamenii de pe planetă ar trăi ca voi?
 ◆ Cine este surprins de rezultatul obținut? De ce?
 ◆ Care sunt ariile cu punctajul cel mai mare?

 ■ Al doilea set de întrebări 
 ◆ Cum vă simțiți acum că aveți aceste informații?
 ◆ Cât de mult credeți că ați contribuit la această situație?
 ◆ Credeți că este posibil să vă trăiți viețile în mod diferit pentru a 

reduce amprenta eco? Ce schimbări puteți face? (îi poți invita să 
discute în perechi, apoi să afle câteva păreri în grupul mare) 

 ◆ Cât de motivați vă simțiți pentru a implementa aceste idei în 
viețile voastre?

 ◆ Ce vă poate ajuta sau vă poate opri?
 ◆ Cum vă pot sprijini în aceste eforturi? (citește în secțiunea cu adaptări 

idei pentru follow-up la această activitate; vei avea un final diferit aici în 
funcție de felul în care vrei să continui) 
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Materiale necesare: 
versiunea offline a testului pentru amprenta eco; 
conexiune la internet și dispozitive electronice 

pentru fiecare persoană dacă alegeți versiunea online

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Există mai multe variante ale testului offline dar e bine să fii conștient 

de simplificările pe care le conțin și de gradul de imprecizie. Testul este 
o aproximare și trebuie considerat ca atare, dar unele teste sunt mai 
apropiate de rezultatele pe care le-ar oferi un calculator online. Te sfătuim 
să încerci câteva versiuni offline chiar tu (pe care le poți găsi pe internet) 
și să le compari apoi cu testul online, pentru a-l alege pe cel mai potrivit.

În munca noastră am utilizat o versiune tradusă a unui instrument 
creat de o organizație franceză

http://www.passerelleco.info/IMG/pdf/Test_Empreinte_Ecologique.pdf  care 
a fost utilă în contextele europene în care am aplicat-o. Nu am folosit 
această versiune în munca noastră pe alte continente sau cu grupuri 
mixte, deoarece, spre deosebire de testele online, această versiune ia 
în considerare aspecte din viață potrivite mai degrabă unui context 
european, iar unele întrebări nu sunt relevante pe alte continente. În 
asemenea contexte am folosit exerciții diferite (incluse de asemenea în 
secțiunea aceasta, cum ar fi “Eu întotdeauna …”). 

După această sesiune poți continua cu altă sesiune care arată ce ar 
putea face participanții pentru a-și reduce amprenta eco.

• Participanții și participantele pot fi împărțiți/te în grupuri mai 
mici care se gândesc la moduri de reducere a amprentei eco, apoi 
se motivează unii pe alții în grupul mare cu ideile găsite

• Pe baza acestor idei vei aloca timp de reflectare grupului, asupra 
angajamentelor pe care sunt dispuși să le facă, în care să își scrie o 
scrisoare lor înșiși despre aceste decizii. Facilitatorul/facilitatoarea 
poate trimite mai târziu aceste scrisori pentru a le reaminti și 
pentru a-i sprijini în procesul de schimbare al stilului de viață.
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Apa invizibilă din vieȚile noastre

Obiective de învățare:
Să înțeleagă conceptul de amprentă de apă, vizibilă și invizibilă; să facă 

legături între propriul stil de viață și impactul asupra apei la nivel global; 
să conștientizeze consumul de apă din activitățile zilnice; să identifice 
alternative pentru reducerea propriei amprente de apă; să mărească 
nivelul de responsabilitate legat de propriul stil de viață; să îi motiveze să 
își reducă amprenta de apă; să dezvolte curiozitatea de a învăța mai multe.

Durată: 80-90 de minute
Mărimea grupului: oricât

Descrierea activității și detalii:
Spune grupului că în această sesiune veți vorbi despre apă și despre 

impactul acesteia la nivel global. Poți începe sesiunea prin a pune câteva 
întrebări generale despre apă pentru a stabili contextul: “Câtă apă beți în 
fiecare zi?”, “Cât de importantă este apa în viețile noastre?” “Cât putem 
supraviețui fără apă?” “Cât de prezentă este apa în viețile noastre?”, “Avem 
mai multă sau mai puțină apă în ziua de azi decât înainte?” etc.
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Poți introduce câteva date statistice despre apă și îi poți întreba dacă 
știu aceste lucruri și ce semnificație au pentru ei când le aud.

• În jur de 700 de milioane de oameni suferă din cauza lipsei apei
• Cantitatea de apă utilizată este de două ori mai mare decât rata de 

creștere a populației în ultimul secol
• Până în 2025, 1,8 miliarde de oameni vor locui în țări și în regiuni 

cu lipsă totală de apă, iar două treimi din populația lumii ar putea 
trăi în condiții de stres hidric

• 70% din extragerea apei globale este către agricultură
*informații de pe site-ul UNWATER în 2014- http://www.unwater.org 

“Aveți probleme cu apa în comunitățile sau țările voastre?”
Dacă da, puteți oferi câteva exemple? / Dacă nimeni nu răspunde 

afirmativ, poți întreba:
“Credeți că există vreo conexiune între aceste probleme și consumul 

de apă în țara voastră/ sau propriul vostru consum de apă?” 
Apoi întreabă grupul dacă știu că apa pe care o folosim poate fi 

clasificată în apă vizibilă și apă invizibilă, numită și apă virtuală (sau 
consum direct și indirect de apă). 

Verifică dacă ei cunosc termenii și clarifică sensul acestora.
 
Vei da exemple de apă invizibilă utilizând un produs propus de ei 

(poate fi un cartof, o banană, o masă, etc.). Cere-le să identifice procesul 
de producție și să găsească etapele în care este nevoie de apă. Poți pune 
întrebări adiționale astfel încât ei să nu piardă din vedere vreo etapă din 
producție (de exemplu pentru cafea: plantarea, creșterea și îngrijirea 
culturilor, procesul de recoltare, curățarea produselor, procesarea lor în 
alte elemente, mentenanța uneltelor și mașinăriilor necesare în proces, 
ambalare (mai multă ambalare înseamnă mai multă apă consumată), 
transport de diverse feluri, curățare, pregătire, etc.

Desigur, în acest moment important este nu să știe câtă apă este 
utilizată în fiecare etapă a producției în parte, ci mai degrabă să identifice 
toate ariile care necesită apă. În funcție de produs, este folosită mai multă 
sau mai puțină apă. Poți opta să faci această analiză pentru două tipuri de 
produse. 

Le poți nota pe flipchart în timp ce grupul oferă răspunsuri.
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Introdu conceptul de amprentă de apă, ce înseamnă, ce măsoară și 
cum poate o persoană să își afle propria amprentă de apă. (Menționează 
că pot folosi site-ul oferit în secțiunea de recomandări.) Fiecare produs are 
amprenta sa de apă calculată prin estimări bazate pe analizarea diferitelor 
contexte de producție și prin luarea în considerare a tuturor ariilor care 
necesită apă pe parcursul procesului (așa cum au încercat participanții și 
participantele să le identifice mai devreme). Poți introduce afișul acum 
(cu diverse produse și amprenta lor) sau poți proiecta imagini pe perete, 
arătând informații reale despre amprenta de apă a anumitor produse.

Împarte participanții și participantele în trei grupuri mai mici și dă-le 
următoarea sarcină:

“Veți primi o perioadă a zilei (dimineață, prânz, seară) și trebuie să 
creați o listă cu toate activitățile pe care le desfășurați în acel răstimp care 
presupun consum de apă (invizibilă și vizibilă)”.

Fiecare grup primește o opțiune și începe să lucreze. După 10 minute, 
cere grupurilor să vorbească despre elementele corespunzătoare perioadei 
de timp în care ei consdieră că este mai mare consumul de apă.

Pune întrebările din partea de debrief.

Debrief/ Sugestii pentru întrebări: 
• Cum vă simțiți când priviți aceste numere (de la diferite produse) 

și ceea ce faceți/consumați voi zilnic?
• Este ceva surprinzător, tulburător, șocant pentru voi? 
• Ce anume și de ce?
• În ce măsură credeți că și voi contribuiți la situația apei din lume? 
• De ce?
• Care este responsabilitatea pe care o avem legat de consumul apei 

(indiferent de locul în care trăim)? Ce puteți face în acest sens?
• Care sunt următorii pași pe care îi veți face în această direcție?
• Cât de motivați sunteți să faceți o schimbare? Cum ați putea fi și 

mai motivați?

Materiale necesare: 
hârtie, pixuri, proiector/afiș, 

hârtie pentru flipchart, marker;
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Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Informații, detalii, studii, afișe, exemple de produse și amprenta lor 

de apă, precum și un calculator personal – toate acestea pot fi găsite la: 
http://www.waterfootprint.org. 

Dacă este timp la sfârșitul sesiunii, le poți da o ultimă sarcină (după 
discuție) în aceleași grupuri mici sau chiar ca reflectare individuală: 

“În aceleași grupuri vom încerca acum să identificăm potențiale 
alternative pentru reducerea amprentei de apă în activitățile pe care le 
desfășurați deja. Cum puteți înlocui anumite acțiuni în acest scop?”. 

Poți folosi aceste idei ca încheiere și motivație pentru transfer viitor 
– ceea ce înseamnă că vei modifica ultima parte a debrief-ului pentru a 
include această schimbare.

Poți încerca de asemenea varianta în care participanții și participantele 
completează testul online sau offline (deși la momentul scrierii acestui 
manual nu sunt multe opțiuni offline) și realizezi sesiunea descrisă pentru 
amprenta ecologică pentru amprenta de apă.
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„Eu întotdeauna…”

Obiective de învățare:
Să reflecteze la propriul stil de viață; să dezvolte gândire critică față 

de diferite dimensiuni ale vieților lor; să identifice provocările cu care se 
confruntă în eforturile lor de a duce o viață mai sustenabilă; să crească 
responsabilitatea pentru propriile acțiuni; să îi motiveze să facă schimbări.

Durată: 80-90 de minute
Mărimea grupului: oricât

Descrierea activității și detalii:
Explică grupului că în această sesiune vor avea ocazia să reflecteze la 

viețile lor din diferite perspective. Este foarte important ca ei să fie sinceri, 
în primul rând cu ei înșiși, apoi cu grupul. Prima activitate propusă este 
un exercițiu individual. Explică afișul “Eu întotdeauna …”: 

„Pe acest afiș se află câteva propoziții ce se referă la diferite acțiuni 
pe care le efectuați sau nu în viețile voastre (luând în considerare toate 
aspectele vieților voastre). Citiți fiecare afirmație ca începând cu “Eu 
întotdeauna …” și dacă este adevărat pentru acea acțiune, sau nu, scrieți 
“da”, respectiv “nu”. Nu există “poate”. 

Grupul trebuie să ofere răspunsuri pentru toate propozițiile. Spune-le 
să își ia timpul necesar, să se gândească. Dacă ceva nu e clar, te pot întreba.

Alocă 10-15 minute pentru reflectare individuală. Cere apoi 
participanților și participantelor să formeze grupuri de 3-4 persoane 
și să își împărtășească între ei cele descoperite, atât cât doresc și le este 
confortabil. Nimeni nu e obligat să arate altcuiva răspunsurile obținute. 
Punctul central al conversației va fi:

• Să împărtășească dacă au răspuns afirmativ sau negativ și de ce.
După câteva minute, oprește-i și informează-i că fiecare grup mic va 

primi un nou context din viață asupra căruia să se concentreze în discuție. 
Acestea sunt contextele:

• Acasă
• La muncă
• Călătorii (pentru orice motiv) 
• În oraș (baruri, restaurante, în vizită, evenimente, etc.)
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Odată ce primesc unul dintre aceste contexte, participanții/
participantele își concentrează discuția asupra propozițiilor în acel 
context. La final calculează numărul de răspunsuri afirmative și negative.

Invită grupurile să se provoace între ei, să își pună înrebări suplimentare 
și să ofere sugestii pentru schimbări dacă e posibil. 

Informează grupurile că e posibil să își modifice răspunsurile oferite 
în discuția inițială și că este în regulă. Alocă 15-20 de minute în acest sens 
apoi reunește participanții și participantele în grupul mare. Continuă cu 
întrebările propuse mai departe.

Debrief/ Sugestii pentru întrebări: 
Cum au fost aceste discuții pentru voi?
Cât de ușor sau de greu a fost să răspundeți?
În funcție de grupul cu care lucrezi, poți pune și aceste întrebări 
• Credeți că în mod ideal am răspunde DA la toate întrebările sau 

nu este necesar? Puteți explica de ce?
• În ce măsură considerați că fiecare persoană poate contribui, chiar 

și cu o schimbare mică în viața sa? 
• Este cineva care a răspuns DA la toate propozițiile? (cel mai 

probabil nu e nimeni, dar dacă este vreo persoană, poți întreba 
dacă și-a schimbat răspunsurile după discuții)

• Haideți să privim contextele despre care ați vorbit între voi. Ce ați 
aflat?

• Luând contextele pe rând, în ordinea dată, întreabă câte 
răspunsuri afirmative și negative au fost și dacă s-au răzgândit în 
timupl discuțiilor. Întreabă-i care au fost cele mai mari dificultăți 
menționate în grup care îi împiedică să răspundă DA. În acest 
punct, le poți cere celorlalți idei pentru a aborda aceste dificultăți. 

• Din ceea ce ați spus, aceste contexte … sunt mai dificile. Care 
contexte sunt mai dificile pentru voi personal și de ce? Ce puteți 
face pentru a reduce dificultatea?

• Ce v-ar ajuta să faceți ceva diferit de acum înainte în aceste arii?
• Cu ce gânduri plecați de la această sesiune?
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Materiale necesare:
hârtie și pixuri; afișul cu afirmații 

“Eu întotdeauna….” pe care îl găsești în anexă.

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Ai grijă ca în prima parte, a reflectării individuale, participanții 

și participantele să nu se deranjeze între ei/ele vorbind, făcând gălăgie 
sau întrerupând. Subliniază nevoia de răbdare și liniște până când au 
îndeplinit toți sarcina.

ViaȚa în comunitatea mea 

Obiective de învățare:
Să înțeleagă conceptul de dezvoltare sustenabilă; să observe și să 

analizeze societatea din acest punct de vedere; să devină conștienți de rolul 
pe care îl au în acest proces; să facă legătura între dezvoltare sustenabilă 
și stil de viață sustenabil; să își dezvolte gândirea critică; să îi motiveze să 
facă schimbări în viețile lor pentru un viitor mai sustenabil.

Durată: 90 de minute
Mărimea grupului: cel puțin 4, maxim 30
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Descrierea activității și detalii: 
Prezintă activitatea ca fiind un joc de simulare a vieții într-o comunitate. 

Împarte grupul în comunități de câte 4-5 oameni (dacă grupul este mic, o 
persoană sau 2 pot reprezenta o comunitate). Oferă-le timp membrilor să 
se cunoască între ei și să aleagă un nume pentru comunitatea lor, precum 
și să vorbească un pic despre ce fel de comunitate vor să fie și cum doresc 
să ia decizii. Vor avea sarcina de a lua mai multe decizii.

Explică-le că aceste comunități au nevoie de o resursă specifică pentru 
a-și trăi viețile (poate fi orice doresc ei, explicația este în termeni generali). 
Resursa este reprezentată de mărgele/pietre/bucățele de hârtie/bile/
bomboane/orice doresc ei. Obiectele vor fi puse laolaltă într-un recipient.

 În fiecare rundă, comunitățile extrag unul sau mai multe obiecte din 
recipient; conținutul nu este vizibil. Pentru a supraviețui, au nevoie de un 
obiect, să zicem o piatră (resursa). Pot lua oricâte doresc, dar cel puțin una 
este necesară pentru a supraviețui acea tură. Reprezentanții comunităților vin 
unul câte unul și extrag pietre. Facilitatorul/oarea scrie pe o suprafață vizibilă 
pentru toți jucătorii numele comunităților și acțiunile lor în fiecare rundă. 
Comunitățile au doar câteva secunde între runde pentru a stabili strategia.

După fiecare rundă, pune în recipient un număr de obiecte similar cu 
numărul celor extrase. După 1-2 runde (mai ales dacă cei din comunități 
încep să ia mai mult de un obiect) anunți că producția acestei resurse are 
și consecințe negative și că vei introduce și alte obiecte (asemănătoare 
cu cele alese ca resursă) de altă culoare. Dacă resursa este reprezentată 
de mărgele albe, poți adăuga mărgele negre. Ca exemplu, dacă mărgelele 
albe reprezintă un produs creat într-o fabrică, cele negre vor reprezenta 
poluarea generată de fabrică. 

Jocul va continua la fel; același număr de mărgele albe va fi adăugat 
după fiecare rundă, dar și un număr similar de mărgele închise la culoare. 
După două runde, poți mări numărul celor negre (dublu apoi triplu față 
de numărul celor albe). Regulile sunt aceleași; fiecare comunitate trebuie 
să extragă cel puțin un obiect alb pentru a supraviețui (oricâte ar avea 
negre). Pe măsură ce rundele se succed, vor fi tot mai multe obiecte negre 
iar comunitățile vor începe să moară. La momentul potrivit, pe baza 
felului în care a evoluat jocul, poți opri activitatea. 

Verifică dacă pe planșa cu notițe despre fiecare rundă apare și situația 
finală pentru fiecare comunitate (care au supraviețuit și care nu).
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Debrief/ Sugestii pentru întrebări: 
• Cum vă simțiți acum?
• Ce ați simțit în timpul activității?
• Ce s-a întâmplat? Cum am ajuns la această încheiere?
• Cine a câștigat și cine a pierdut în joc?
• Ce strategii ați folosit? Au funcționat așa cum vă doreați?
• Cum au influențat acțiunile din primele runde situația din ultimele 

runde?
• Ce conexiuni puteți face între ce s-a întâmplat în joc și viața reală?
În funcție de răspunsurile primite la aceste întrebări, poți continua cu 

următoarele propuneri sau nu.

Dacă resursa ar fi peștele din lume iar obiectul închis la culoare ar 
fi poluarea apei și a peștilor din industria peștelui, cum puteți face o 
conexiune între ce s-a întâmplat în joc și ceea ce se petrece acum în lume? 
Ce alte exemple găsiți?

Dacă primele runde au reprezentat generația actuală, rundele ce au 
urmat reprezintă generația copiilor voștri iar rundele finale reprezintă 
generația nepoților voștri, puteți face o legătură între joc și ceea ce se 
întâmplă acum în lume?

*Aici poți introduce conceptul de dezvoltare sustenabilă, clarificând și 
solicitând alte exemple la nevoie. Poți introduce și conceptul de Earth Overshoot 
Day (Ziua Suprasolicitării Pământului).

• Cine a utilizat acele resurse? Care sunt rolurile lor? Așadar, care 
este rolul nostru (consumatori/utilizatori ai anumitor resurse) în 
felul în care va arăta lumea pentru generațiile viitoare? 

• Cât de mult vă gândiți la felul în care stilul vostru de viață poate 
afecta generațiile viitoare? Considerați că aveți stiluri de viață 
sustenabile? Argumentați răspunsurile.

• Ce puteți face, ca indivizi, ca beneficiari ai resurselor planetei, 
pentru a reduce impactul personal asupra viitorului acesteia?

Materiale necesare: 
mărgele/ pietre/ bomboane/ etc. de 2 culori contrastante 

(cam 15 pentru fiecare comunitate) dar ai nevoie să ai mai multe la 
dispoziție; hârtie pentru flipchart și marker.
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Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Succesul activității depinde de comportamentul participanților, mai 

apropiat sau mai îndepărtat de realitate. Dacă ei sunt “cumsecade” și rămân 
la nivelul de supraviețuire (pentru că vor ca toată lumea să aibă resurse), 
nu te speria: în partea de debrief vă puteți concentra asupra faptelor din 
realitate. Cred că așa s-ar comporta și într-o situație din viața reală? Dar 
care este situația în lume în prezent? Trebuie să găsească exemple reale 
din viață.

Partea de debrief poate fi ajustată la nivelul grupului, în sensul de 
a aborda în mai mare profunzime anumite exemple și cazuri concrete 
(pentru un grup mai avansat) sau de a înțelege conceptele de bază și a-i 
stimula pe participanți.

Poți aduce modificări jocului
• Unele comunități pot avea diverse relații. De exemplu, poți înmâna 

în timpul jocului anumitor comunități notițe prin care îi informezi 
că sunt în război cu o comunitate sau că au un parteneriat cu alta; 
te poți gândi la orice pe baza situațiilor din viața reală

• Comunitățile pot fi afectate, toate sau unele mai mult decât altele, 
în consecință, și resursele lor, de dezastre naturale sau fenomene 
meteorologice extreme (cauzate de încălzirea globală)
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Schimbarea climatică 
– unele considerații

Efectul de seră, încălzirea globală, schimbarea climatică, refugiații 
din motive de climă, fenomenele meteorologice extreme, creșterea 
nivelului mării, topirea ghețarilor, incendiile forestiere, inundațiile, 
secetele, tulburările circuitului apei, propagarea bolilor la nivel global, 
îmbolnăvirea culturilor, etc., toate acestea sunt probleme importante și 
serioase. Nimeni nu poate nega că una dintre cele mai vizibile probleme de 
interdependență globală este încălzirea climatică și, implicit, schimbarea 
climatică. Acestea sunt direct legate de activitatea umană din ultimul 
secol. Într-o parte a lumii avem poluare la nivel înalt iar în altă parte/alte 
părți apar consecințele negative.

Un/o cetățean/ă global/ă trebuie să înțeleagă aceste fenomene 
în mai mare profunzime, precum și legăturile dintre ele, originile lor, 
consecințele la nivel uman, social și ecologic. Numeroși actori (societatea 
civilă, guvernul, rețelele, alianțele, politicienii, companiile, etc.) sunt 
vocali și vizibili în domeniu; aceștia încearcă să susțină schimbări mari în 
ceea ce privește sistemul de legi și politici la nivel național și internațional. 
Unii dintre marii responsabili pentru ceea ce se întâmplă (companiile de 
cărbune și petroliere) încearcă pe de altă parte să promoveze ideea că 
este un fenomen natural și nu creat de om. Toată lumea a avut și are o 
contribuție la încălzirea globală. Marile companii nu pot fi învinuite, e 
nevoie să ne aducem aminte că am consumat și continuăm să consumăm 
produsele oferite de acestea.
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Este multă activitate în discursul public în jurul acestor teme iar 
în experiența noastră, grupurile cu care am lucrat aveau deja unele 
informații. De obicei primim reacții cum ar fi: toată lumea știe despre 
încălzirea globală sau schimbarea climatică, știm cu toții aceste lucruri, 
etc., dar impresia noastră a fost că aveau informații puține, superficiale, 
interesul de a aprofunda era mic, iar simțul de responsabilitate personală 
era redus. Suntem conștienți că poți întâlni persoane, în propriul tău 
context, care nu corespund acestei imagini și că ar putea fi nevoie să oferi 
informații de bază pentru înțelegerea încălzirii globale și a consecințelor 
asupra vieții noastre de zi cu zi.

Recomandări metodologice
Se găsesc numeroase materiale online, manuale, toolkit-uri, planuri 

de lecție, etc., din partea a numeroase organizații de mediu, în care poți 
găsi activități mai simple sau mai complexe ce pot fi folosite cu grupuri de 
diverse vârste și pe care le poți ajusta și adapta grupurilor cu care lucrezi.

Trebuie să ai grijă ca informațiile de bază, precum și detaliile tehnice/
științifice oferite sau utilizate în activități, să nu fie învechite. În acest caz, 
e nevoie să le actualizezi.

În timpul sesiunilor pe subiecte de schimbare climatică ne-am 
concentrat pe a oferi o înțelegere mai profundă, inclusiv a propriilor 
atitudini față de aceste subiecte, fără să repetăm cele discutate deja în 
sesiunile despre stil de viață sustenabil. Am utilizat așadar videoclipuri și 
materiale vizuale (imagini și grafice) furnizate de Climate Reality Project 
http://climaterealityproject.org. Echipa aceasta depune constant eforturi 
să ofere cele mai recente date și informații și astfel nu am riscat să folosim 
informații învechite (mai ales în acest domeniu, în care schimbările se 
petrec de la an la an).

Imaginile și videoclupurile alese, demonstrând efectele schimbării 
climatice în diferite colțuri ale lumii, au avut un impact puternic asupra 
participanților. Cele văzute nu pot fi negate și sunt foarte aproape de 
realitatea acestora (mai ales când am putut găsi materiale din regiunile 
sau țările lor, sau din unele învecinate). Reprezintă o trezire la realitate! 
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Riscurile prezentării acestui subiect participanților și participantelor 
sunt fie să ai o abordare prea tehnică (prea multe informații, date, statistici, 
detalii abundente, etc.), fie prea emoțională (concentrată prea mult pe 
victimele sau efectele schimbării climatice). Ambele trebuie evitate! 

Prima deoarece, deși utilă, prea multă informație deodată e 
comparabil cu a bea 2 litri de apă într-un minut – va da pe afară și poate 
nici nu îți va mai plăcea apa în acel moment. E nevoie de timp pentru 
a “digera” informațiile. Dacă încerci să oferi prea mult participanților 
și participantelor, aceștia/acestea vor rămâne mai cu nimic pentru că 
mental vor respinge informațiile. Mai puțin e mai bine în aceste situații. A 
doua abordare este de asemenea utilă pentru că o persoană impresionată 
din punct de vedere emoțional este mai probabil să fie motivată să facă 
schimbări mai târziu, dar prea multe emoții, prea multă vinovăție, vor 
genera un sentiment intens de neputință. În acest caz, trebuie să intuiești ce 
e prea mult pentru grupul tău din punct de vedere al impactului emoțional 
și să fi rezervat suficient timp pentru acțiuni pozitive și proactive.   
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În experiența noastră, am întâlnit cei mai mulți participanți 
„recalcitranți” când am abordat tema schimbării climatice, în sensul 
că neagă faptul că situația ar fi pe cât de gravă o arătăm noi a fi, că se 
datorează activității umane, și tot așa. Nu neagă existența anumitor 
evenimente, dar pun la îndoială cauzele acestora și, prin urmare, propria 
lor responsabilitate. Ai grijă cum abordezi și cum comunici cu grupul, 
pentru a nu le permite să fie distructivi în procesul tău și să tulbure 
procesul de învățare al celorlalte persoane. Îți recomandăm să nu confrunți 
grupul, ci mai degrabă să afirmi că fiecare are dreptul la propria opinie; a 
ta se bazează pe aceste informații și este cea pe care dorești să o prezinți 
grupului. Ești deschis/ă la o dezbatere bazată pe date concrete dar nu este 
țelul tău să convingi toți oamenii, ci mai degrabă ca fiecare persoană să își 
formeze propriul punct de vedere.

Dorim să subliniem și faptul că dacă nu ești sigur/ă de tine pe această 
temă, ar fi bine să nu te grăbești să ții o sesiune. Tema include numeroase 
detalii tehnice iar participanții și participantele îți pot adresa întrebări, 
pentru a înțelege mai bine conceptele. Dacă nu poți răspunde, va fi 
afectată credibilitatea întregului subiect sau ei vor fi demotivați în a vrea 
să afle mai multe. Nu spunem că e nevoie să fii expert/ă, ci doar să fii 
încrezător/oare în ceea ce știi și în capcitatea ta de a gestiona potențiale 
întrebări. Te poți pregăti în avans, rugându-i pe cei aproapiati să îți pună 
cât mai multe întrebări pe tema schimbării climatice, ca tu să ai ocazia să 
exersezi moduri de a răspunde.
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Relativism și 
gândire critică

 

Am decis să plasăm acest subiect la final deoarece, deși gândirea 
critică este o abilitate de bază în setul competențelor de cetățenie globală, 
considerăm că trebuie dezvoltată pe baza unui fundament de cunoștințe 
și atitudini față de unele teme globale. S-a întâmplat, în experiența 
noastră, ca pentru unele persoane ce și-au dezvoltat gândirea critică prea 
devreme, și la un nivel prea înalt, aceasta să devină un factor distructiv în 
evoluția lor de cetățeni/e globali/e (dar și în alte arii). Aceștia au devenit 
critici/e față de orice experiență, orice cunoștință, și practic au încetat să 
mai învețe și să progreseze; puteau aduce argumente pro și contra pentru 
orice, dar fără să aibă o poziție proprie sau să decidă să acționeze în vreun 
fel. Abordând subiectul când grupul este deja conștient, preocupat, când 
deține un minimum de informații și un anumit grad de gândire critică, 
ai posibilitatea să amplifici și să rafinezi această abilitate prin activitățile 
furnizate aici.

Secțiunea aceasta are de asemenea obiectivul de a dezvolta o 
mentalitate mai flexibilă față de problemele globale. Riscul în acest 
domeniu este ca participanții/participantele, odată ce au dobândit 
câteva informații și sunt noi cetățeni/e globali/e, plini de entuziasm, să 
generalizeze acele date sau să le aplice și în alte contexte. Dobândesc 
mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii 
și e posibil să generalizeze, considerând că e adevărat pentru un întreg 
continent, sau să facă unele presupuneri. 

Este important să înțelegem că unele teme globale depind de 
contextul cultural iar altele nu, și nu suntem noi în măsură să spunem 
ce este adevărat sau nu pentru alți oameni. Putem avea propriile noastre 
păreri, dar trebuie să avem grijă să nu presupunem că ceea ce este adevărat 
pentru noi este adevărat și pentru alții. Nu ar trebui să existe poziții de putere 
între cetățeni în context global, chiar dacă unele țări sunt mai dezvoltate din 
punct de vedere economic decât altele, acest fapt nu înseamnă că locuitorii 
din acele state au vreo superioritate în înțelegerea sau repararea lumii. Rolul 
și responsabilitatea pe care le avem ar putea fi ale oricui. 
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Chiar și conceptele și activitățile descrise în acest manual sunt realizate 
pe baza presupunerii că dorim un alt fel de viitor al lumii și a convingerii 
că avem această putere. Cu siguranță există oameni în lume care au păreri 
complet diferite pe această temă, care poate cred că nu este locul nostru 
să încercăm să schimbăm ceea ce stă în puterea altei entități, și tot așa.

Unele dintre sesiunile propuse pot fi utilizate ca sesiuni de 
relativism cultural, dar dorim să formăm o mentalitate și o abordare, 
o privire critică și sensibilă care poate fi transferată și în alte contexte.

Acestea sunt sugestiile noastre pentru activități:
• „Testul ignoranței”
• Hărțile lumii
• Exploatarea sărăciei în media
• Cuvintele pe care le folosim
• Care este poziția ta față de relativism cultural 
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„Testul ignoranȚei”

Obiective de învățare:
Să provoace perspectiva asupra lumii; să dezvolte simțul auto-critic 

(privitor la opiniile, ideile noastre); să stimuleze gândirea critică față de 
diverse teme; să învețe cum să utilizeze un instrument nou pentru a avea 
o perspectivă asupra lumii bazată pe fapte. 

Durată: 90 de minute
Mărimea grupului: oricât 

Descrierea activității și detalii:
Întreabă grupul cât de multe cred că știu despre lume. Poți începe 

cu grupuri mici, fiecare participant/ă vorbește cu persoana aflată cel mai 
aproape despre cât de mult cred că știu și de ce cred asta. 

Apoi poți cere grupului să spună cât de mult știu pe o scară de la 
1 (minim) la 10 (maxim) și poți face o medie a grupului. Mai departe 
introduci “Testul ignoranței”, dezvoltat de Hans Rosling, explici de ce a 
fost dezvoltat acest test, contextul și rezultatele cercetării în diferite părți 
ale lumii. “Am început testul ignoranței pentru a investiga ce știe și ce nu 
știe publicul despre tipare și macro-trenduri globale de bază”. 

Găsești mai multe informații despre dezvoltarea sa și despre alte 
inițiative aici: http://www.gapminder.org/ignorance/.

„Cel mai mare inamic al cunoașterii nu este ignoranța, ci iluzia cunoașterii.” 
(Stephen Hawking)

Un aspect important de reținut este că problema reflectată de 
rezultatele acestui test este nu că oamenii nu știu ceva, ci că ei cred că știu 
dar ceea ce știu este greșit – ceea ce este mai periculos pentru societatea 
noastră. Dacă știi că nu știi, poți acționa pentru a te informa, dar dacă 
tu crezi că știi, iar ceea ce știi este greșit și tu nu știi asta – vei face ceva 
pentru a schimba acest fapt?

La momentul creării acestui manual, GapMinder încă nu dezvoltase o 
variantă a acestui test pentru uz general. Testul pe care l-am folosit noi și 
pe care îl recomandăm pentru lucrul cu grupuri poate fi găsit aici:  http://
www.bbc.com/news/magazine-24836917 și reprezintă o versiune simplificată 
pentru site-ul BBC. A funcționat bine în sesiunile noastre.
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Propune grupului să efectueze testul în sesiune și să afle ce rezultate au 
în comparație cu un cimpanzeu (punctul de referință, nivelul aleatoriu). 
Testul conține 9 întrebări; fiecare participant/ă are nevoie de hârtie și pix 
pentru a-și nota răspunsurile. Citește întrebările una câte una și așteaptă 
ca toți participanții să răspundă. Pentru fiecare întrebare, află ce a votat 
majoritatea apoi arată răspunsul corect (care include și argumente). 

La finalul testului, vei avea și un rezultat final al grupului, dar trebuie 
să atragi atenția asupra faptului că rezultatele ar putea fi alterate deoarece 
în testul original nu ar fi aflat după fiecare întrebare care este răspunsul 
corect, ci la final. În cazul de față, răspunsurile primite la unele întrebări 
ar fi putut influența răspunsurile la întrebări ulterioare.   

Poți continua cu întrebări din următoarea secțiune.
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Debrief/ Sugestii pentru întrebări:
• Ce părere aveți despre rezultatul grupului?
• În ce măsură reflectă acesta răspunsurile voastre individuale?
• Cum ați ales răspunsurile? Ați știut răspunsul corect (din propria 

înțelegere a faptelor) sau ați ghicit pe baza unor idei pe care le 
aveați despre subiect?

• Care aspecte au prezentat cele mai mari diferențe între ceea ce 
credeați voi și răspunsurile reale?

• De ce nu ați spus că nu știți și ați făcut totuși niște presupuneri?
• Care sunt motivele/cauzele acestei percepții asupra lumii?
• Dar pentru menținerea sa? (de obicei o percepție mai negativă și 

mai dramatică decât realitatea)
• Testul menționează că persoanele cu studii superioare au avut 

rezultate mai slabe decât ceilalți. Ce ne spune acest fapt?
• Care credeți că sunt consecințele negative ale unei perspective 

distorsionate asupra lumii? La ce poate duce?
• Cum putem avea o perspectivă conformă cu realitatea?
• Credeți că este posibil să avem o părere mai obiectivă și mai 

pertinentă despre lume? Dacă nu, credeți că este bine să ne 
acceptăm presupunerile ca atare sau să procedăm în alt fel?

*în acest moment, le poți arăta unul sau două videoclipuri ale lui Hans Rosling, 
care susține puternic ideea de a dezvolta o perspectivă asupra lumii bazată pe fapte 
(recomandările de videoclipuri includ: 200 de ani, 200 de țări în 4 minute, despre 
creșterea populației, sau oricare alt material scurt publicat).

Întrebări după vizionare:
• Cum vă simțiți acum?
• Ce vreți să faceți în raport cu perspectiva voastră asupra lumii 

acum?
*poți prezenta și GapMinder World Tool, disponibil gratuit, poate fi descărcat 

ca software pe calculator.

Materiale necesare:
proiector, conexiune la internet (sau versiunea offline), 

boxe, hârtie, pixuri
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Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Pe site-ul GapMinder, găsești și alte materiale educative dezvoltate de 

către echipa GapMinder, utile pentru munca ta.
E nevoie să fii mai provocator/oare în debrief pentru a clătina tiparele 

mentale ale participanților și participantelor. Fii conștient/ă de acest fapt 
și a riscului aferent de a avea persoane cărora le displace abordarea la 
început. Participanții pot deveni defensivi. 

HărȚile lumii 

Obiective de învățare:
Să pună sub semnul întrebării perspectiva pe care o au asupra lumii; 

să reflecteze la felul în care mentalitatea unei persoane este influențată de 
imagini sau proiecții ale lumii; să stimuleze gândirea critică față de felul 
în care este descrisă lumea noastră; să înțeleagă cât de relativă poate fi o 
hartă.

Durată: 30-60 de minute (în funcție de mărimea grupului)
Mărimea grupului: oricât 

Descrierea activității și detalii:
I se explică grupului că în această sesiune vom privi lumea, felul în 

care o cunoaștem sau poate unul la care nu ne-am gândit până acum. 
Proiectează prima hartă, care este cea mai comună și bine cunoscută: 
proiecția Mercator. 



126 

Cu harta afișată pe perete, întreabă grupul:
• Este aceasta lumea? Este lumea pe care o cunoașteți voi? Ați 

crescut cu această hartă (sau o versiune asemănătoare) ca fiind 
imaginea lumii sau altă hartă? (dacă este cazul întreabă) Ce e 
diferit în hărțile pe care le cunoașteți voi? Ce observați la aceasta? 
Ce vă atrage privirea? E ceva în neregulă cu această imagine?

Următoarea imagine este o proiecție Gall-Peters. Întreabă grupul:
• Cum arată lumea acum? Ați mai văzut această hartă până acum? 

Care este cea mai mare diferență între aceasta și cea anterioară? 
Vă place această hartă? De ce? Care hartă este adevărată (dintre 
cele două)? Sunt atât de diferite – care este cea reală?

Explică participanților faptul că ambele reprezintă o proiecție a lumii 
și că toate proiecțiile conțin erori, pentru că transpunem o structură 
tridimensională într-un format bidimensional. Pe baza calculelor realizate 
la acea vreme (acum 500 de ani), Mercator a creat această hartă pentru a 
sprijini navigația realizată în special din Europa spre alte continente. Harta 
este inexactă în prezentarea dimensiunilor geografice ale continentelor. 

Când îndepărtezi coaja unei portocale, într-o bucată, apoi o plasezi 
pe un plan bidimensional, rămân spații goale. Este ceea ce s-a întâmplat 
și cu această proiecție, de aceea regiunile mai apropiate de poli sunt mai 
mari decât în realitate. În secolul al 20-lea, Gall-Peters a folosit formule 
diferite și a dezvoltat altă proiecție, mai precisă din punct de vedere al 
dimensiunilor geografice. A doua hartă este astfel mai apropiată de 
realitate.

• Întreabă grupul ce părere are. Este această informație 
surprinzătoare? Ce iese în evidență față de cealaltă hartă? Vor 
menționa probabil dimensiunea Africii. Ce credeți că s-ar fi 
schimbat în felul în care priviți lumea dacă ați fi crescut cunoscând 
această hartă? Spune-le că deși această proiecție a fost creată acum 
mult timp, tot nu este utilizată la scară largă. De ce credeți că se 
întâmplă asta? Cine beneficiază de pe urma faptului că harta 
anterioară este utilizată cel mai frecvent? Cu care hartă ați fi 
preferat să creșteți și de ce?
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Treci la următoarea imagine, care poate fi harta cu punctele cardinale 
nord și sud inversate. 

• Cum arată lumea acum? Care este principala diferență? Este ceva 
în neregulă cu această hartă? Poți primi ca răspuns: Este cu capul 
în jos! Ai grijă să nu menționezi tu acest aspect înaintea lor! Ce 
înseamnă cu capul în jos? Pe baza a ce este ceva JOS și ceva SUS? 
Există sus și jos în spațiu? Cum s-au dezvoltate aceste SUS și JOS 
când privim lumea? Credeți că au vreo influență asupra felului în 
care privim părți ale lumii? Puteți lucra cu această hartă? De ce?

Treci la următoarele (oricare ar fi cu care decizi să lucrezi).
• Dar acum? Cum arată lumea aici? 

Debrief/ Sugestii pentru întrebări: 
• Care sunt gândurile voastre după ce ne-am uitat la toate aceste 

“lumi”?
• Ce s-a schimbat în voi?
• Ce a fost important pentru voi azi în această conversație?
• Care sunt concluziile voastre?

Materiale necesare: 
Imagini cu lumea Mercator și Peter, hărți ale lumii diferite care au 

aproximativ aceeași acuratețe privitor la țări și continente dar prezintă 
lumea din unghiuri diferite (nord și sud inversate, Americile sau Asia în 
centru); se găsesc ușor pe internet. Poți căuta hărți suplimentare pentru 
exercițiu; folosește un proiector sau versiuni printate, după cum vrei să 
adaptezi activitatea.
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Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
După cum poate că ai observat, activitatea se bazează pe întrebări, 

așadar facilitatorul/oarea trebuie să aibă răbdare, să aloce timp 
participanților/participantelor să își exprime părerile dar și să îi stimuleze 
mai departe de primele impresii. E nevoie să fii provocator/oare și să nu îți 
spui propria opinie – doar să pui întrebări.

O sugestie de continuare este articolul “Cum să scrii despre Africa” 
(de Binyavanga Wainaina). Participanții și participantele îl pot citi în 
grupuri mici, iar apoi discută răspunzând la următoarele întrebări:

• Identificați un fragment din articol care seamănă cu ceea ce credeți 
sau ați crezut și voi

• Care este principalul motiv pentru care autorul a scris acest 
articol?

Grupurile se reunesc și își prezintă răspunsurile. Le poți utiliza pentru 
a vorbi despre stereotipuri, prejudecăți, cum se formează acestea și cum 
pot fi puse sub semnul întrebării. 

Activitatea aceasta este mult mai potrivită pentru un grup cu 
participanți/te de pe alte continente decât Africa. Dar am aplicat-o cu 
succes și cu participanți/ grupuri africane și ne-am concentrat asupra 
explorării felului în care s-au format aceste stereotipuri, ce este adevărat 
și ce nu, DAR și ca ei să se gândească la imaginea pe care o au despre 
alte continente. Cum ar fi să aibă un articol intitulat “Cum să scrii despre 
Europa (sau alt loc)?”
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Exploatarea sărăciei în media

Obiective de învățare:
Să cunoască conceptul de exploatare a sărăciei în media; să 

analizeze perspective diferite legate de concept; să pună sub semnul 
întrebării propriile presupuneri despre dezvoltare; să dezvolte empatie 
și sensibilitate față de teme globale; să își dezvolte gândirea critică față 
de propria mentalitate, propriile perspective; să își dezvolte abilitățile de 
comunicare.

Durată: 2 ore 
Mărimea grupului: cel puțin 12, maxim 30

Descrierea activității și detalii: 
Grupului i se prezintă conceptul de exploatare a sărăciei în media. Îi 

întrebi ce știu despre subiect sau cred ei că înseamnă. Primești răspunsurile 
lor iar pe un afiș ar trebui să ai definiția propusă (ce va fi folosită mai 
târziu în activitate).

“Exploatarea sărăciei/ dezvoltării în media este orice fel de comunicare (mai 
ales media): orală, în scris, fotografii, materiale video, care exploatează condițiile 
celor săraci pentru a genera simpatie sau sprijin într-un anumit scop”. 

Întreabă grupul dacă au exemple. În mod ideal ar trebui să ai materiale 
pe care să le arăți ca exemple, ca ei să înțeleagă mai bine.

Odată ce au înțeles, explică-le că vor fi împărțiți în 4 grupuri iar în aceste 
grupuri vor primi o anumită poziție/ opinie despre exploatarea sărăciei. Fie 
că participanții/participantele sunt sau nu de acord cu poziția respectivă, 
sarcina lor este să găsească argumente în sprijinul acesteia fiindcă mai târziu 
vor interacționa cu ceilalți participanți, care au alte opinii.

Cele 4 poziții sunt cele ce urmează; aceasta este o sugestie pentru 
textele scrise pe cartonașe:

“Este important ca oamenii să aibă acces la realitate; aceasta este realitatea și 
doar cunoscând faptele și situațiile reale vom putea schimba ceva pe termen lung.”

“Aceasta este singura abordare care îi va face pe oameni să sprijine acțiunile de 
caritate din lume. Țelul final este îmbunătățirea vieților acestor oameni, iar dacă 
aceasta calea de a obține sprijin, urmăm această cale.”
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“Utilizează imagini stereotipice, ceea ce este greșit pentru că nu reflectă 
realitatea din acele țări. Induc în eroare și perpetuează impresii greșite despre 
anumite locuri.”

“Demnitatea unei persoane trebuie respectată mai presus de orice iar în acest 
caz acești oameni sunt folosiți iar demnitatea lor este vătămată în mod serios. Nu 
ar trebui să se întâmple așa ceva.”

Grupurile trebuie să strângă cât mai multe argumente posibile pentru 
sau împotriva exploatării sărăciei, folosind ca linii directoare cartonașele 
primite. Poziția respectivă oferă punctul principal, pe lângă care trebuie 
să aducă detalii, exemple, prin care să o reîntărească în conversație cu 
ceilalți.

Fiecare persoană din grup trebuie să poată susține opinia dată.
Alocă 15-20 de minute ca grupurile să găsească argumente.
Apoi invită grupul la o discuție, utilizând metoda acvariului. 
Patru scaune sunt plasate în mijlocul încăperii, pe care iau loc câte un 

reprezentant din fiecare grup. 
Restul grupului ia loc, formând un cerc în jurul celor patru. Participă 

la discuție doar cei din centru (în acvariu). 
Discuția este despre exploatarea sărăciei iar ei sunt invitați să vorbească 

între ei pe această temă, să își exprime părerile. 
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Partea interesantă a acestei metode este că oricând una dintre 
persoanele aflate în centru simte că a rămas fără argumente sau că nu 
mai poate aduce o contribuție semnificativă la discuție, poate reveni 
în grup, fiind înlocuită de alt membru. De asemenea, dacă cineva din 
afara acvariului consideră că reprezentantul lor nu își susține punctul de 
vedere suficient de bine, poate merge în centru pentru a-l înlocui, iar acea 
persoană e obligată să revină în cercul exterior.

Permite ca discuția să continue timp de 15-20 de minute, astfel încât 
toate părțile să treacă prin toate argumentele. Dacă atmosfera devine 
tensionată (se întâmplă uneori) sau dacă se repetă, poți opri activitatea, 
mulțumind tuturor pentru contribuție.

Întreabă grupul dacă au înțeles ce fel de poziții au fost apărate în centru, 
apoi cere-le să ocupe un loc în încăpere conform opiniei personale. Odată 
ce au ocupat locurile, întreabă-i pe câțiva dintre ei, cu opinii diferite, să 
explice.

Invită grupul să ia loc și întreabă cât de clar este conceptul de exploatare 
a sărăciei pentru ei în acest moment. Încearcă să recapitulezi principalele 
aspecte negative (și pozitive, dacă sunt).

În ultima parte a sesiunii sugerează câteva videoclipuri spre a fi 
analizate. Recomandăm site-ul Rusty and Golden Radiator http://www.
rustyradiator.com/ unde sunt evaluate videoclipuri pentru strângeri de 
fonduri și campanii din întreaga lume din acest punct de vedere, al 
exploatării sărăciei, primind premii (Rusty - Ruginit - pentru videoclipuri 
“proaste” și Golden - Auriu - pentru cele “bune”). Poți selecta câteva de pe 
site, întrebând grupul după fiecare vizionare: 

• Ce elemente puteți identifica în clip legat de cele discutate aici?
• Este acesta un clip bun sau prost? 
• Ar trebui folosit sau nu? De ce spuneți asta?

Debrief/Sugestii de întrebări: 
• Cum vă simțiți la finalul acestei sesiuni?
• Ce gânduri aveți?
• Cu ce puncte de învățare rămâneți după această sesiune?
• Este altceva ce ați dori să împărtășiți cu grupul?
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Materiale necesare: 
exemple de fluturași, afișe, materiale vizuale ce reprezintă exploatarea 
sărăciei; proiector; boxe; cartonașe pentru acvariu, videoclipuri de pe 

site-ul Rusty/Golden Awards (sau altele)

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Aceasta este o sesiune încărcată și intensă, facilitatorul/oarea trebuie 

să fie conștient/ă de acest fapt și să gestioneze corespunzător. În timpul 
activității cu acvariul spiritele se mai încing, la nevoie poți interveni 
pentru a-i liniști și a le aduce aminte că activitatea are scopul de a ne ajuta 
să explorăm puncte de vedere diferite.

 

CuvintEle pe care le folosim

Obiective de învățare:
Să dezvolte un simț critic față de cuvintele pe care le folosesc și 

consecințele atașate; să își dezvolte gândirea critică; să poată detecta 
cuvinte problematice în discursurile sau materialele scrise ale altor 
oameni; să poată argumenta de ce anumite cuvinte sunt potrivite sau nu 
în diferite situații; să fie mai grijulii în felul în care vorbesc; să dezvolte 
sensibilitate față de teme globale 

Durată: 60-80 de minute
Mărimea grupului: oricât

Descrierea activității și detalii: 
Explică grupului că în această sesiune vor analiza cuvintele utilizate 

în anumite contexte de către unii dintre noi. Vor lucra în grupuri mici și 
vor primi o listă de cuvinte. Sarcina lor este să se gândească dacă e vreo 
problemă în utilizarea vreunuia dintre cuvintele oferite, să le clasifice DA, 
pot fi folosite, și NU, nu pot fi folosite. Pot avea și o listă NU E SIGUR, dar 
numai pentru cazuri excepționale. 
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Participanții și participantele trebuie să discute în grup, să facă 
schimb de argumente pentru fiecare cuvânt și să cadă de acord ca grup. 
Activitatea nu este o dezbatere a faptului că acele cuvinte sunt folosite în 
societate și prin urmare, sunt acceptabile, ci un prilej ca participanții și 
participantele să își împărtășească propriile puncte de vedere.

Odată reuniți în grupul mare, discuția se va concentra mai ales asupra 
termenilor care nu pot fi folosiți și asupra motivelor aferente găsite. Toate 
persoanele pot comenta argumentele aduse. Facilitatorul/oarea poate 
pune sub semnul întrebării unele dintre cuvintele de pe lista DA, dacă 
nimeni altcineva din grup nu face acest lucru.

Cuvintele de mai jos au fost utilizate în contexte multi-culturale, 
dar noi sugerăm să adaugi/înlocuiești cu termeni mai relevanți pentru 
contextul specific în care implementezi activitatea:

Lumea întâi/ Lumea a treia
Dezvoltată/ în curs de dezvoltare

Nordul global/ Sudul global
Țigan

Negru/alb
De culoare
Prostituată
Sărac/bogat

Occident
Hetero

Homosexual/lesbiană
Trib

Frumos/urât
Indigen

Cetățeni de prima generație
Africa

Asiatici
Persoană cu dizabilitate/handicap

Drogat
Normal/anormal

Corect/greșit
Oameni proști

Colonizator/țară colonizată
Fostă colonie
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Debrief/ Sugestii pentru întrebări: 
• Cum a fost această dicuție pentru voi?
• Care sunt consecințele negative ale utilizării anumitor cuvinte?
• Legat de teme globale, ce responsabilitate purtăm atunci când 

vorbim despre oameni și situații din alte părți ale lumii, pe care 
nu i-am întâlnit niciodată, într-un context pe care noi nu îl 
cunoaștem?

• Care este responsabilitatea noastră când auzim ce cuvinte folosesc 
alții? Ce ar trebui să facem?

• În ce măsură credeți că veți fi mai atenți la cuvintele pe care voi și 
alți oameni le folosiți? Puteți explica de ce?

Materiale necesare: 
conform numărului de grupuri, o copie a setului 

de cuvinte pentru fiecare

Recomandări pentru utilizarea activității/adaptărilor:
Discuția în grupul mare poate dura mult deoarece sunt multe cuvinte 

și multe puncte de vedere. Uneori facilitarea e dificilă, așadar e important 
să ai un plan pentru această eventualitate.

Neutralitatea facilitatorului/oarei poate fi pusă la încercare, pentru că 
și acesta/aceasta are punctul său de vedere. Poate deveni problematic dacă 
niciunul dintre participanți sau participante nu exprimă o opinie pe care 
o împărtășește și facilitatorul/oarea, iar acesta/aceasta din urmă crede că 
e nevoie să intervină și să o adauge. Dacă simți nevoia, ar trebui să te 
gândești la întrebări pe care să le adresezi grupului pentru ca acesta să 
găsească noi idei și răspunsuri, fără contribuția ta.

Care este poziția ta față de relativismul cultural  
Vom enumera doar propozițiile care pot fi utilizate într-o activitate 

ce abordează subiectul relativismului cultural, utilizând structura “Care e 
poziția ta”. Cum este utilizată această parte din metodă a fost explicat în 
detaliu în secțiunea “Introducere în teme globale”:
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Sugestii pentru propoziții:
Religia este cultură

Este aroganță să judeci credințele altor oameni
Nu există neutralitate culturală

Este drept dacă persoana poate alege
Dacă ei pot să facă, și noi putem să facem

Nu orice aspect cultural este relativ din punct de vedere cultural
Drepturile omului nu sunt relative din punct de vedere cultural

Nu există o relație între cultură și rasă
În sinea sa, fiecare consideră că valorile/credințele sale culturale sunt mai bune

Cultura noastră ne limitează percepția
Nu există standarde morale/etice universale

Totul este relativ
Nu avem dreptul să spunem ce este corect sau greșit în alte culturi
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remarci finale

În timp ce lucram la acest manual am realizat că mai sunt atât de 
multe de inclus, câteodată am considerat că ar trebui să oferim mai multe 
detalii pentru unele subiecte, mai puține pentru altele. Am decis să nu 
includem recomandări de lecturi suplimentare. Motivul principal este că 
există o abundență de materiale online și offline, care utilizează diverse 
concepte și terminologii (cu care suntem sau nu de acord) și am putea să 
îi derutăm pe cititori. Persoanele interesate să citească mai mult vor găsi 
alternative pe cont propriu, fără sugestiile noastre.

Sperăm ca ceea ce am inclus în manual să te fi inspirat ca educator/
oare global/ă și să fi inspirat cetățenii/nele globali/e să ni se alăture, cu 
mai multă încredere, pasiune și motivație, în eforturile noastre de a 
schimba viitorul lumii! Ne așteaptă dificultăți, cu siguranță, nu va fi o 
călătorie facilă, dar vom trăi și mari satisfacții pe parcurs. E nevoie să 
avem răbdare și să ne reamintim că nu vom construi o lume diferită cu 
oameni indiferenți.
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Acest manual reprezintă doar începutul iar de aici încolo ne bazăm pe tine 
să preiei controlul asupra procesului tău de învățare și să completezi informațiile 
primite din acest material cu diverse experiențe practice (și nu numai).

Fii critic/ă față de ceea ce faci, față de ceea ce gândești și față de felul în 
care îți trăiești viața în raport cu ceea ce crezi și vorbești. Fii critic/ă față de 
munca ta ca educator/oare global/ă, față de rezultatele tale și nu lua nimic 
de bun. Încearcă să echilibrezi abordarea critică cu optimism și cu încredere 
în schimbare. Nu considera vreodată că știi destule sau că ai făcut destule, 
dar nu te simți vinovat/ă dacă uneori ceva pur și simplu nu funcționează. 

Ne-am bucura mult să aflăm despre tine și despre rezultatele tale 
lucrând cu acest manual, așa că te încurajăm să ne oferi feedback.

Dacă ai bune practici care ne-ar putea sprijini în munca noastră, te 
rugăm să le împărtășești cu noi.

Îți dorim un parcurs minunat de schimbare a lumii și fie să ne întâlnim 
în lumea în care dorim să trăim.         

Andreea-Loredana Tudorache 
A.R.T. Fusion România 
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Anexe

Plan/proiect de atelier de educație globală
Facilitatori/facilitatoare: ______________________________

Context și Subiect: ___________________________________

Obiective de învățare anticipate ale modulului (cunoștințe, 
abilități, atitudini specifice pe care le vor dezvolta participanții):

    • 
    • 
    • 
    • 

Timp estimat: _______________________________________ 

Pas cu pas – Metodologie – Impresii din implementare

Subiect Timp Cum Materiale Impresii
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Cine ce primește?

Cafea
Fermieri    5 %
Producători (prăjire)                10 %
Intermediari    20%
Multinaționale   35%
Supermarket   30%

Ciocolată
Fermieri                  3%
Intermediari   30%
Multinaționale   40%
Supermarket   27%

Banane
Fermieri    5%
Transport                 10%
Multinaționale   55%
Supermarket   30%

Bumbac 
Fermieri    7%
Producători                 15%
Intermediari   15%
Marca    33%
Supermarket   30%

Încălțăminte sport 
Distribuitor                 50%
Salarii     1%
Materiale, transport                16%
Marca    33%
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„Eu întotdeauna ….”

Acțiune Tip de produs Da Nu

Reciclez în 
totalitate

Bateriile pe care le folosesc
Telefoanele mobile

Produsele electronice
Plasticul (orice tip, dimensiune)

Sticla
Hârtia (orice fel: ziare, bilete, bonuri, 

ambalaje, etc.)
Produsele de metal

Reutilizez
Hârtia

Plasticul
Sticla

Evit

Să arunc mâncare
Să las mâncare în farfurie

Produsele alimentare care nu sunt de sezon
Hrana / alte produse din alte țări/de pe alte 

continente
Să cumpăr mai multă mâncare decât necesar
Să zbor cu avionul, prefer trenul/ autobuzul 

(chiar și pentru o călătorie de 24 de ore)
Pungile, paharele, tacâmurile, paiele de 

plastic, mâncare comandată la pachet, apă 
îmbuteliată

Dușuri/ băi zilnice
Compostez Deșeurile organice
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Acțiune Tip de produs Da Nu

Utilizez

Dispozitive ce economisesc energie 
(becuri, electronice, etc.)

Transportul în comun/ bicicleta/ mersul 
pe jos în loc de mașina personală/ familiei/ 

unui prieten/ taxi
Energie solară/ eoliană/ regenerabilă

Scările în loc de lift/ scara rulantă

Deconectez Toate dispozitivele pe care nu le folosesc (nu 
las nici în mod stand-by)

Verific
Dacă toate luminile sunt stinse iar 

dispozitivele deconectate înainte de a părăsi 
încăperea/casa

Opresc apa 
când 

Îmi perii dinții 
Mă spăl pe mâini

Spăl vasele
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Bingo global
Sarcina ta

Mergi prin încăpere și găsește persoane care pot răspunde DA la 
afirmațiile din tabel. Trebuie să găsești minim 2 persoane diferite pentru 
fiecare secțiune. Notează numele persoanei lângă fiecare răspuns. În cazul 
sarcinii, persoana trebuie chiar să facă o demonstrație pentru tine. 

Poți avea același nume în mai multe căsuțe, DAR încearcă să vorbești 
cu cât mai multe persoane. Strigi BINGO când ai găsit persoane pentru 
toate afirmațiile.

Conform înțelegerii mele, am 
mai făcut educație globală (oferă 
exemple)
1)

2)

Prefer să consum produse locale 
(produse în țara/regiunea în care te 
afli)
1)

2)
Cunosc semnificația acronimelor 
FMI și OIC (cere dovada)
1)

2)

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

2)
Pot crea diverse obiecte din ambalaje 
tetra pak! (ce fel de obiecte, dovadă)
1) 

2)

De obicei obțin informații actualizate 
despre situațiile și știrile de pe alte 
continente! (de ce? în ce fel?) 
1)

2)
Boicotez anumite companii! (care și 
de ce?)
1) 

2)

Când le-am explicat prietenilor/
familiei mele despre acest training, 
le-am spus..…
1) 

2)
Sunt destul de pesimist/ă față de 
viitorul lumii/planetei noastre. (care 
este motivul?)
1) 

2)

Tema globală care mă preocupă cel 
mai mult este ....... deoarece…...
1)

2)
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