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Proiectul DEAR STUDENT _Pentru Educația Dezvoltării Umane Durabile_ are ca scop promovarea AL 

(autorităților locale) în cooperare cu ONG (actori non-guvernamentali) drept liant pentru susținerea 

modificărilor durabile în cadrul comunităților lor, mai ales prin dezvoltarea de activități educaționale. 

Este importantă accentuarea faptului că, deși în mod paradoxal există o receptivitate generală din partea 

cetățenilor UE de a contribui la eradicarea sărăciei și a excluderii sociale, de obicei acestora  le lipsesc 

informațiile asupra dezvoltării cooperării și există o descreștere ușoară a dezvoltării cooperării și a 

importanței angajamentului public și personal în favoarea dezvoltării umane durabile. Este astfel 

fundamental să existe o participare activă și o conștientizare a cetățenilor de interdependența noastră, a 

Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și asupra problemelor de dezvoltare. În acest sens, 

Educația pentru Dezvoltare constituie un instrument relevant. 

După cum este menționat în Acordul  Educației pentru Dezvoltare, ”scopul Dezvoltării Educației și a 

Creșterii Conștientizării este să permită fiecărei persoane […] să conștientizeze și să înțeleagă îngrijorările 

privind dezvoltarea globală și relevanța locală și personală a acelor îngrijorări, și să pună în aplicare 

drepturile și responsabilitățile lor ca locuitori a unei lumi interdependente și în modificare, prin 

influențarea schimbării pentru o lume corectă și durabilă” 

Uniunea Europeană a elaborat deja documente strategice în care  cadrul conceptual și conținutul 

Dezvoltării Educației a fost trasat (Acordul European pentru dezvoltare: contribuția Dezvoltării Educației și 

Creșterea Conștientizării; Declarația Parlamentului European din 5 iulie 2012 asupra dezvoltării educației 

și cetățenilor globali activi; Documentul de lucru al Personalului Comisiei asupra Dezvoltării Educației și 

Creșterea Conștientizării (DEAR) în Europa). 

Astfel, în acest buletin informativ, dorim să ne axăm pe cadrele legale care reglementează acțiunile 

Dezvoltării Educației (și alte subiecte aferente, precum dezvoltarea durabilă și educația civică sau 

cetățenia globală) și cum sunt acestea implementate în 6 țări europene ale proiectului DEAR STUDENT 

(Bulgaria, Croația, Italia, Portugalia, România și Spania)  

                                                                

Referința principală legală a DEAR la nivel național în Bulgaria este cadrul legal prezent al sistemului de 
educație bulgar și cerințele de educație ale statului. Există modificări structurale prevăzute în cadrul 
sistemului de educație și un proiect pentru o nouă lege pentru învățământul preșcolar și școlar. Noi 
standarde de educație sunt, de asemenea, în proces de dezvoltare. Acestea vor duce la modificări ale 
scopului şi conținutului învățământului. Deoarece aceste modificări se află încă în stare de proiect, aici se 
va discuta cadrul legal actual. 

Conform legii educației publice, cerințele învățământului de stat sunt concepute de către Ministerul 
Educației și Științelor și definesc nivelurile necesare de învățământ atât general cât și vocațional, 
programa și planul de învățământ, conținutul manualelor şi activitățile extra-curriculare. Acest conținut 
trebuie să corespundă standardelor naționale de educație și programei. Şcolile nu au competența de a 
alege programa lor – subiectele depind de cerințele învățământului de stat şi a programei. Profesorii pot 
alege manualele şi metodele de predare.  
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Învățământului Public 

Educația civică, cetățenia globală sau educația dezvoltării nu există ca materii separate în învățământului 
școlar bulgar. Privind cerințele învățământului de stat vom încerca să arătăm cum sunt acestea integrate 
în programa curentă (profil uman) pentru elevii claselor I – XII. 

Analiza arată că educația pentru dezvoltare şi cetățenia globală nu sunt reprezentate. Educația civică este 
parte a standardului 4 din câmpul cultural-educațional ”Științe sociale şi educație civică”. Astfel reprezintă 
un subiect transversal printre materiile școlare din toate clasele. 

Conform acestui standard educația civică este orientată spre acumularea de cunoștințe și abilitatea de a 
aplica drepturile omului în conformitate cu legislația democratică. În cadrul scopului educației civice se 
prevăd următoarele: acumularea de cunoștințe din sfera socială și aptitudini civice; înțelegerea și 
adoptarea de valori și legislație universală ale statului democratic; cunoştințe despre structura și 
activitățile statului și a uniunilor supranaționale; orientarea în procesele regionale și globale. Este evident 
faptul că există puncte de intersectare cu educația pentru dezvoltare şi educația globală. Totuși, unele 
dintre caracteristicile principale lipsesc: gândirea critică, studierea de interacțiuni și interdependența în 
lumea globală; adoptarea de valori și aptitudini care se referă la aplicarea drepturilor civile nu numai în 
cadrul statului național dar și pentru declararea pozițiilor active umane și civice referitoare la subiecte 
globale. 

În cele ce urmează vom prezenta subiecte separate ale DEAR – dezvoltare durabilă, cetățenie globală, 
cooperare internațională, probleme de sărăcie – care sunt incluse în programa școlară din Bulgaria : 

Dezvoltarea durabilă 

Subiectul de dezvoltare durabilă este reprezentat în cadrul cerințelor învățământului de stat și a 
programei școlare în contextul protecției mediului. Protecția mediului este singura componentă a 
dezvoltării durabile care este definită ca standard diferit de educație. Problemele ecologice sunt studiate 
ca parte a economisirii resurselor naturale. Nu se întrevăd legături cu celelalte componente ale dezvoltării 
durabile – dezvoltarea economică și socială. Cerințele învățământului de stat nu acordă o atenție 
deosebită și componentelor dezvoltării precum informarea, participarea  sau integrarea. 

Conceptul de resurse limitate și de resurse regenerabile sunt introduse în clasa a V-a. Rezultatele 
educaționale așteptate includ posibilitatea de diferențiere între tipurile de resurse și declararea unei 
poziții asupra necesității unei utilizări rezonabile a naturii. Alte probleme importante ale dezvoltării 
durabile (precum consumul responsabil) nu sunt reprezentate în programă. 

Problemele educației pentru dezvoltare nu sunt studiate în școlile primare și gimnaziale. Legătura dintre 
protecția mediului și dezvoltarea durabilă este introdusă în clasa a IX-a (16 ani). 

Cetățenia globală și cooperarea internațională 

Educația Civică în clasele primare din Bulgaria este axată pe statul național. Concepte precum cetățean al 
lumii și procesele economice de bază sunt introduse în ciclul gimnazial. Totuşi, problemele de dezvoltare 
sau solidaritate nu sunt abordate. Standardele care arată interdependența Bulgariei cu restul lumii nu 
sunt întrevăzute până în ultima clasă școlară unde conceptul de cetățenie globală este introdus (numai o 
singură lecție) într-o oră academică când se discută rolul Bulgariei pentru soluționarea problemelor 
globale. În același timp adoptarea de cunoștințe și atitudini necesare pentru ”practicarea cetățeniei 
globale” nu sunt destul reprezentate în programă. Educația civică este axată pe formarea unei conștiințe 
și identități naționale şi Europene şi predarea de cunoștințe referitoare la statul național și UE. 

Cooperarea Internațională este introdusă în contextul următoarelor subiecte: conflicte globale, resurse 
ecologice și energetice limitate; crize şi conflicte. Organizațiile naționale sunt menționate drept grupuri de 
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interese cheie din cooperarea internațională. Conceptul de cooperare internațională este introdus dar 
există o lipsă de profunzime referitoare la problemele de educație pentru dezvoltare, procesele globale 
şi dezvoltarea aptitudinilor. 

Probleme privind sărăcia  

Problemele cu care se confruntă țările în dezvoltare sunt incluse în subiectul Geografie și economie 
pentru clasele a VI-a și a VII-a. Scopul programei este să prevadă acumularea de cunoştințe asupra 
regiunilor diferite ale lumii. Problemele de sărăcie și dezvoltare sunt legate de continentele Asia, Africa și 
America de Sud. Problemele sunt discutate prin prisma resurselor naturale, starea dezvoltării economice 
şi procesele demografice. Totuşi, acesta este subiectul cel mai relevant pentru DEAR în cadrul 
învățământului public bulgar. 

Concluzii 

Drept concluzie putem nota că o analiză a programei școlare bulgare și a cerințelor sistemului de 
învățământ de stat arată că DEAR nu este reprezentat suficient ca parte a învățământului public. 
Problemele ”sudului global” sunt reprezentate numai ca provocări economice și nu există nicio legătură 
către celelalte țări sau ajutor reciproc. 

 

În Republica Croată nu există referințe directe către Educația pentru Dezvoltare și Creșterea 

Conștientizării. Însă, Republica Croată adoptă legislația şi recomandările UE și le implementează de câțiva 

ani în cadrul legal intern prin procesul de aderare la UE. Ca stat membru nou al UE, Croația a promulgat o 

serie de legi şi alte documente referitoare la dezvoltarea durabilă şi implementarea ei în sistemul de 

învățământ. 

Unele legi sunt de o deosebită importanță, de exemplu, Legea Protecției Mediului prevede adoptarea 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă care a fost promulgată în 2009. Strategia pune accent pe educarea 

pentru dezvoltarea durabilă ca cerință premergătoare a implementării cu succes a Strategiei. Strategia 

menționează că va fi realizată prin 4 Planuri de Acțiune: 

� Planul de Acțiune al Educației pentru Dezvoltare Durabilă 

� Planul de Acțiune pentru Consum şi Producție Durabilă 

� Planul de Acțiune Național pentru Mediu 

� Planul de Acțiune pentru Protejarea coastei şi a insulelor Adriatice. 

 

Croația este parte semnatară a multor tratate și protocoale UE și internaționale referitoare la dezvoltarea 

durabilă și cooperează cu organizații internaționale precum UNDP, UN/ECE, UNEP, Facilitatea Globală de 

Mediu, etc.  

Pe baza scopurilor Decadei de Educație pentru Dezvoltare Durabilă ONU și Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a Republicii Croate, Agenția Croată de Educare și Instruire a Profesorilor implementează 

instruirea modulară pentru profesori în cadrul programului de Educație pentru Dezvoltare Durabilă. 

Scopul instruirii îl constituie dezvoltarea de proiecte despre educație pentru dezvoltarea durabilă și 

diseminarea principiilor, ideilor şi exemplelor bune către o gamă largă de instituții educaționale ale 

Republicii Croate.  

CROATIA 
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Județul Osijek-Baranja a semnat Carta pentru Dezvoltare Durabilă a Orașelor Europene (Carta Aalborg) și 

Campania pentru Orașe Europene Durabile. Dezvoltarea durabilă este unul dintre scopurile menționate 

de Strategia de Dezvoltare a Județului. În Croația există un număr mare de ONG-uri care se ocupă de 

problema dezvoltării durabile la nivel local şi național.  

                                                           
 

 

Rezultatele barometrului EURO pe 2013 asupra ”Ajutorului de Dezvoltare UE şi ODM-urile” indică o 

creștere a conștientizării în rândul cetățenilor UE cu privire la problemele de dezvoltare, mai ales în 

rândul tinerilor, dar în Italia peste 60% dintre oameni nu cunosc semnificația obiectivelor de 

dezvoltare ale mileniului. Cu toate acesta, 57% dintre italieni cred că ar putea avea un rol în 

combaterea sărăciei în țările în curs de dezvoltare, dar mai puțin de jumătate dintre ei sunt pregătiți 

să cheltuiască într-adevăr mai mult pe mâncare, astfel susținând Țările în Curs de Dezvoltare. Cu 

toate acestea, criza actuală socio-economică îi determină pe cetățenii italieni să își revizuiască modul 

de trai orientându-se către durabilitate și relații mai corecte între Europa/Italia și Țările în Curs de 

Dezvoltare.  

În fața acestei situații, Rețeaua Italiană de Dezvoltare a Educației (Piattaforma Educazione 

Cittadinanza Mondiale1  – 32 ONG-uri) a pregătit un document cheie cu privire la ”Dezvoltarea 

Educației și Creșterea Conștientizării” conform cadrului mai larg de dezvoltare al UE, astfel cum este 

definit în special de către acordul European asupra Dezvoltării și Agendei pentru Schimb. Acest 

document, ”Lucrarea asupra Educației Globale” definește ceea ce reprezintă Educația pentru 

Dezvoltare în Italia și care sunt obiectivele acesteia: 

• Creșterea conștientizării publice asupra interdependenței globale; 

• Promovarea implicării active în creșterea conștientizării; 

• Crearea de legături între diferite țări și diferiți oameni pentru a consolida cooperarea 

reciprocă;  

• Stimularea indivizilor să acționeze ca actori ai schimbării;  

• Construirea de noi cunoștințe cu metodologii și instrumente noi;  

• Influențarea politicilor în cadrul sistemelor politic, social și economic la nivel local, național și 

internațional.  

În cadrul prezentului document, CoLomba (COoperazione LOMBArdia), o rețea ce cuprinde peste 100 

ONG-uri și asociații din regiunea Lombardy, a întocmit un alt document relevant asupra Dezvoltării 

Educației (”Rolul Educației Globale pentru CoLomba” - Il ruolo dell’Educazione alla Cittadinanza 

Mondiale secondo CoLomba2) care reafirmă scopul Educației Globale, respectiv acela de a crește 

cetățeni mondiali responsabili ce pot dezvolta relații mai corecte și etice între Italia și alte țări. 

CoLomba subliniază de asemenea faptul că proiectele de Cooperare și dezvoltare  internațională a 

                                                             

1
 http://piattaformaitaliana.ning.com/ 

2
 http://www.onglombardia.org/wp-content/uploads/2011/06/2011-_Manifesto-ECIM-Colomba-def-ri_.pdf 

ITALIAITALIAITALIAITALIA    
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Educației/Creșterii Conștientizării vor fi interdependente în cadrul acțiunilor ONG-urilor, cu referire la 

Legea nr. 49/1987 aprobată de Parlamentul Italian. 

 

În pofida formalizării strategiilor naționale specifice în Italia, Educația globală este încă puțin 

cunoscută în unele teritorii sau implementată cu impact și durabilitate limitate, fără a fi incluse în 

programa școlară, atingând ținte restrânse, implicând metodologii și abordări tradiționale de creștere 

a conștientizării. Implicarea Organizațiilor Societății Civile conduce la un efort coordonat către 

programe mai eficiente în sectorul educației formale și pe parcursul ultimilor ani, Instituțiile Italiene 

Publice și Private au intensificat acțiunile de susținere a Educației pentru Dezvoltare şi Creştere a 

Conștientizării. Iată câteva exemple:  

• Ministerul Italian al Afacerilor Externe are un apel de proiecte dedicat DEAR (Mae Info/eas3) 

• Municipiul Milano a finanțat 8 proiecte asupra Securității Alimentare cu impact asupra Țărilor 

în Curs de Dezvoltare și Italiei. În particular, a finanțat un proiect exclusiv în Dezvoltarea Educației 

condus de rețeaua CoLomba. 

• Fundații Diferite finanțează proiectele DEAR, precum Fondazione Cariplo, Compagnia di San 

Paolo, etc. 

 

                                                                

În Portugalia, conceptul de Dezvoltare a Educației (DE) a fost introdus în societatea noastră în jurul anului 

1985 cu crearea Platformei Portugheze a DNGO (Organizație Non-guvernamentală pentru Dezvoltare). 

Anumite dezvoltări de la sfârşitul anilor ’90 au condus la recunoașterea DE ca problemă de competență a 

DNGO prin legislație, în special cu aprobarea Legii 66/98 din 14 octombrie. 

La nivel guvernamental, participarea în forumurile internaționale a IPAD (Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento) a condus la conştientizarea nevoii de adoptare a unei strategii în termenii promovării 

DE.  

Astfel, noi menționăm o parte din legislația inițiatoare pe acest subiect:  

� Legea Organică IPAD, DL Nr. 120/2007: stabileşte misiunea IPAD de a "propune şi implementa 

politica de cooperare portugheză și de a coordona activitățile comune întreprinse de alte entități 

publice implicate în implementarea acelei politici" (Articolul 3, punctul 1). 

� Statutul IPAD, aprobat prin Ordonanța 510/2007, din 30 aprilie, "serviciile trebuie să analizeze, 

coordoneze şi monitorizeze programele, proiectele şi acțiunile de natură orizontală inclusiv 

Educația pentru Dezvoltare” (Articolul 4, paragraful g). 

� Decizia Consiliului Miniștrilor Nr. 196/2005: aprobă documentul "O viziune strategică pentru 

Cooperarea Portugheză " Partea II, 4.2.c) care stabilește DE ca sector cu prioritate înaltă a 

cooperării portugheze.  

                                                             

3
 http://www.info-cooperazione.it/2013/12/approvata-la-delibera-dgcs-per-i-progetti-info-eas/ 

PORTUGALIAPORTUGALIAPORTUGALIAPORTUGALIA    
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� Protocolul de Cooperare între Ministerul Afacerilor Externe și Platforma portugheză NGDO din 

2001: stabilește suportul primit de la Instituto de Cooperação Portuguesa (ICP) pentru activitățile 

OGN respectiv DE (articolul 1). 

� Legea 66/98 din 14 octombrie ce adoptă Statutul Organizațiilor Non-guvernamentale de 

dezvoltare a cooperării. Articolul 9, paragraful f) stabilește DE ca una dintre zonele de intervenție 

a ONG.  

Începând cu 2008, guvernul a demarat activitățile asupra stabilirii unui "Estratégia Nacional de Educação 

para o Desenvolvimento” (ENED) 2010-2015. 

În 2009, Secretarul de Stat pentru Afaceri și Cooperare și Asistentul Secretarului de Stat și Educației au 

aprobat documentul care ghidează ENED prin ordinul nr. 25931/2009, publicat în Diário da República, 

Seria II, pe data de 26 noiembrie. În cadrul aceluiași document, s-a stabilit o Comisie de Monitorizare a 

ENED prezidată de Institutul Camões (fost IPAD) și de asemenea compusă din Direção-Geral da Educação 

(DGE), Platforma Portugheză a DNGO și de către CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento 

Amílcar Cabral. 

Planul de acțiune ENED cuprinde realizarea de Trasee de Tineret pentru Dezvoltare, considerate ca 

”activitate de sporire” a Strategiei însăși, presupunând că acest cadru are un caracter ”structural și 

transversal”. Primele trasee (23 noiembrie 2010) au fost dedicate temei ”Influența politică” (Lobby, 

pledoarie) şi a strâns în principal DNGO. Traseele următoare (21 ianuarie 2012) au fost dedicate ”DE în 

școli” și au strâns 134 profesori şi alți agenți DE în câmpul educației formale. Urmărind recomandările 

primului raport de monitorizare al ENED (2010-2011), Rutele III (30 mai 2013) au țintit aprofundarea 

relațiilor dintre DE şi alte ”Educații pentru…”.  

Definiția Educației pentru Dezvoltare este o sarcină continuă și o temă comprehensivă și interdisciplinară. 

A evoluat și s-au dezvoltat concepte noi precum Educația pentru Dezvoltare și Cetățenia Activă Globală 

conform unei declarații scrise și adoptate de către Parlamentul European din 2012. Prin urmare, 

subiectele abordate sunt următoarele: 

- Educație Rutieră 

- Educație pentru Dezvoltare 

- Educație pentru Egalitate între Sexe  

- Educație pentru Drepturile Omului 

- Educație Financiară 

- Educație pentru Securitate și Apărare Națională 

- Promovarea voluntariatului  

- Educație de mediu / Dezvoltare Durabilă 

- Dimensiunea Europeană a Educației  

- Educație pentru Media 

- Educație Antreprenorială 

- Educație pentru Sănătate și Sexualitate 

- Educația Consumatorului  
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Acest rezumat este rezultatul unei cercetări aprofundate a spațiului de lucru și a informațiilor confirmate 

despre două subiecte privind dezvoltarea, intercorelate, precum dezvoltarea durabilă și educația 

dezvoltării.  

Aparent, România a fost implicată în diferite inițiative de dezvoltare durabilă începând cu anul 1998, prin 

programul ”România 2020” al Academiei Române, oferind oficialilor guvernamentali, societății civile, 

tineretului și oamenilor de știință oportunitatea de a-și exprima opinia asupra societății române a anului 

2020.  

Începând cu anul 2000, printr-un număr de proiecte dezvoltate de către Centrul Național pentru 

Dezvoltare Durabilă, precum “Agenda Locală 21”, Planurile Locale pentru dezvoltarea durabilă (2000-

2008) și programul de dezvoltare durabilă ”Regionet” au împărțit teritoriul României în 6 regiuni 

principale de dezvoltare. Pentru detalii, consultați: www.ncsd.ro/ documents/ regionet/Regionet 

_National_Report_Romania_EN.pdf           

  

Ca urmare, ‘O Strategie Națională pentru Dezvoltarea Durabilă în România – Perspective pentru 2013-

2020-2030’ a fost întocmită în 2008. Rezumatul acestei Strategii descrie în mod clar contextul din 

România, menționând faptul că: ”În ciuda progresului notabil făcut pe parcursul ultimilor ani, România are 

încă multe lipsuri de recuperat, în comparație cu alte state membre UE și trebuie să învețe şi să 

implementeze principiile și practicile de dezvoltare durabilă în contextul globalizării. Este o realitate faptul 

că economia românească este încă ineficientă, bazată pe consumul excesiv de resurse…și este nevoie de 

un nou mod de dezvoltare, generând o valoare adăugată crescută și orientată pe inovație”.  

 

În 2006, în conformitate cu practica europeană, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat ”Strategia 

Națională de Politică Națională asupra Cooperării Dezvoltării Internaționale” și Planul de Acțiune 

aferent, adoptate prin Hotărâre Guvernamentală. Acest document marchează tranziția României de la 

țară primitoare la donatoare şi disponibilitatea de susținere pentru alte regiuni. În Memorandul de 

Aprobare a Strategiei Multi-Anuale asupra Suportului oficial pentru dezvoltare (2011-2015) sunt făcute 

referiri la DEAR, şi la sectorul educației şi instruirii prin dezvoltare ca o parte complementară a politicii de 

cooperare în dezvoltare a României. S-a decis ca universitățile să pregătească experți în cooperarea pe 

dezvoltare. Cursuri de instruire specializată vor fi planificate asupra ‘Studiilor de Cooperare pe Dezvoltare’   

iar participarea ONG-urilor, sectoarelor de activități, mass media, sindicatelor, precum și a bisericilor  se 

recomandă cu precădere. Detalii asupra ODA, pot fi găsite la adresa  

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/ 2010/brosura_oda_2007-2009.pdf. 

 

În timp ce dezvoltarea durabilă intră în sfera de responsabilitate a Ministerului Afacerilor Externe, 

responsabilitatea pentru educația globală aparține Ministerului Educației Naționale.  

 

Pe baza termenilor de dezvoltare a educației şi creștere a conştientizării (DEAR), eforturile din România de 

implementare la toate nivelurile sunt mai degrabă disparate decât consecvente. Seminarul Național al 

Dezvoltării/Educației Globale asupra ”Stabilirii cadrului național pentru dezvoltarea educației în 

România” în 2010, București, organizată de FOND (Federația organizațiilor non-guvernamentale pentru 

dezvoltare în România) – Grup de Lucru pentru Dezvoltarea Educației este una dintre inițiativele care 

ROMÂNIAROMÂNIAROMÂNIAROMÂNIA    
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încearcă să aducă împreună grupurile de interes în domeniul dezvoltării/educației globale și să crească 

conștientizarea în rândul actorilor guvernamentali și non-guvernamentali, precum și să abordeze 

concepte cheie în educația globală/de dezvoltare. FOND este o structură ce aduce contribuții importante 

acestei zone. Mai multe detalii despre conținutul, concluziile şi recomandările acestui seminar important 

cu privire la conceptul DEAR precum şi locația unde vă stăm la dispoziție pot fi găsite la 

http://fondromania.org/pagini/seminar.php  

 

Mai mult decât atât, majoritatea inițiativelor luate în România asupra DEAR sunt proiecte legate în 

principal de probleme de mediu (Pământul verde, energia regenerabilă, reciclarea și reutilizarea și altele), 

secundar pe probleme de sănătate, mai ales în termeni de alimentație sănătoasă sau stil de viață sănătos 

pentru copii și tineri, urmate de teme pe tradiție/inter (multi)-culturale, în timp ce se pune puțin accent 

pe teme precum schimbul corect, consumul responsabil sau economia socială, și altele.  

Prin urmare, acest context oferă celor trei parteneri români ai proiectului DEAR STUDENT multe 

oportunități și spațiu pentru a susține în continuare introducerea DEAR în educația tinerei generații, în 

multe forme, pe diversitatea temelor legate de DEAR și prin urmare, contribuie la promovarea, 

înțelegerea și implementarea acestui concept în sistemul educațional românesc.  

 

Resurse cu informații suplimentare:  

www.fpdl.ro 

http://fondromania.org/pagini/educatie-pentru-dezvoltare.php 

http://www.deeep.org/ 

http://www.gene.eu/ 

 

Câteva exemple de Proiecte de Dezvoltare în Educație: 

� „Pregătirea suportului în noile State Membre pentru cooperarea dezvoltării europene referitoare la 

discriminarea pe bază de sex” la http://www.resurseumane-aur.ro/web/Proiecte/Fonduri-Europene-

Educatie-pentru-Dezvoltare-20 

� „Mobilizarea pentru un dialog de sector pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru în industriile 

producătoare de jucări la nivel global”, la http://www.stop-toying-around.ro/ 

� “O viață decentă – o muncă decentă. Îmbunătățirea strategiilor și politicilor internaționale ale 

sindicatelor”, la http://www.muncadecenta.ro/index.php?lang=1 

 

 

- Intercultural Education 

 

În Spania, diferite documente legislative naționale și regionale au efecte legale și rezultate asupra modului 

în care DEAR este implementat pe teritoriul nostru.  

La nivel regional, este în primul rând important să menționăm că în Constituția Spaniei se face referire la 

DEAR. În Preambulul său, poporul spaniol își exprimă dorința de a susține întărirea relațiilor de pace și 

cooperare eficientă în rândul tuturor popoarelor de pe Pământ (…) Constituția stabileşte apoi principiile şi 

valorile ce trebuie să fie prezente în Cooperarea Internațională a Spaniei4.    

                                                             

4
 www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

 
SPAIN 
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În continuare, publicația Legea Națională (23/1998) pentru Cooperare în Dezvoltarea Internațională în 

1998 a reprezentat un punct de frontieră deoarece a modelat cadrul legislativ general pentru cooperarea 

în dezvoltare în Spania. Acest cadru legal subliniază importanța DEAR ca fiind unul din principalele 

instrumente care aplică Cooperarea în Dezvoltarea Internațională a spaniolilor5.  

Articolul 13  definește DEAR într-un sens mai larg decât un instrument, dat fiind faptul că DEAR reprezintă 

”setul de acțiuni dezvoltat de autoritățile publice, direct sau în colaborare cu organizații de dezvoltare 

non-guvernamentale, pentru promovarea activităților care încurajează o percepție mai bună a societății 

către problemele cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare și pentru stimularea solidarității și 

cooperării cu acestea. ”Rolul Autorităților Locale în DEAR este de asemenea menționat în Articolul 39 care 

afirmă: ”Administrațiile publice (…) vor stimula (…) promovarea voluntariatului și participarea societății 

spaniole la inițiative în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, precum  și solidarizarea conștientizării și 

cooperarea activă cu acestea prin campanii de conștientizare, formarea pe programe etc”.  

În continuare se va dezvolta, la nivel național, o strategie comună de aplicare a principiilor stabilite prin 

lege. Agenția Spaniolă pentru cooperare în dezvoltarea internațională6, printr-un parteneriat comun cu  

Actorii Non Guvernamentali, aprobă Planul General pe patru ani (dezvoltat în Planurile Anuale7) precum 

și o Strategie DEAR de Cooperare Spaniolă8.  

 

Prezenta lucrare DEAR specifică principiile, abordările şi conceptele care conduc Cooperarea în 

Dezvoltarea Educației spaniole. Este important de menționat faptul că documentul strategic consideră 

Dezvoltare Educației ca fiind "un proces educativ (formal, ne-formal și informal) îndreptat în mod 

continuu, prin intermediul cunoștințelor, atitudinilor și valorilor, pentru promovarea unei cetățenii globale 

care stă la baza unei culturi de solidaritate angajată să lupte împotriva sărăciei și a excluziunii, precum și 

pentru promovarea dezvoltării durabile și umane". Educația pentru dezvoltare este un proces educativ 

efectuat în diferite etape: 

- Sensibilizare 

- Formare 

- Creşterea conştientizării 

- Angajamentul individual 

 

 

Conținutul conceptual al Educației pentru Dezvoltare se referea în mod deosebit la:  

• Justiția socială și echitatea 

• Globalizarea și dezvoltarea interdependenței: Pacea Diversității și conflict  

• Ajutorul de Dezvoltare 

• Cetățenia Globală 

Educația pentru Dezvoltare se ocupă de conceptele de Justiție socială, co-responsabilitate, 

nediscriminare, egalitate, egalitatea sexelor, echitate, împuternicire, solidaritate, participare, dialog, 

proprietate, coordonare, transparență, schimbul corect, consumul responsabil, conștiința critică, 

dezvoltarea umană durabilă, Cetățenie globală, Bunuri Comune, Co-dezvoltare, Educație pentru cetățenie 

                                                             

5 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303 
6 http://www.aecid.es/ES 
7http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/Cooperacion/Pl

anificacion/Planes%20directores/PD%202013-2016.pdf 
8
 http://www.aecid.es/ES/la-aecid/educación-y-sensibilización-para-el-desarrollo 
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globală, educația interculturală, educația de mediu, Pace, Drepturile Omului, Democrație și Educație, 

educația în spiritul valorilor, etc.  

Datorită competențelor administrative împărțite în Spania, administrația publică regională a dezvoltat de 

asemenea documente legale și strategice care se ocupă de DEAR. În acest sens, în Andaluzia, Guvernul 

Regional Andaluz a promovat în 2003 Legea nr. 14/2003 cu privire la Cooperarea Dezvoltării 

Internaționale9.  

Legea prevede că unul dintre obiectivele cooperării pe probleme de dezvoltare la nivel internațional din 

Andaluzia este creşterea conștientizării și informarea societății andaluziene asupra situației dezavantajate 

suferite de către grupurile sociale din țările din lumea a treia și cauzele acestei situații dezechilibrate 

pentru a promova canalele relevante pentru participarea și solidaritatea socială în cadrul acțiunilor de 

cooperare mai ales prin activități DEAR (campanii de formare și conștientizare) în societatea andaluză şi în 

cadrul educației formale. Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare Internațională din Andaluzia10 se 

ocupă de implementarea principiilor de îndrumare ale cooperării pe dezvoltarea internațională andaluză 

mai ales prin Planul Andaluz de Cooperare pentru dezvoltare11. Este de asemenea important de 

menționat Programul Operațional pentru Dezvoltarea Educației12 care ținteşte  promovarea, printre 

cetățenii Andaluzi, a cunoștințelor, înțelegerii și angajamentului în lupta împotriva sărăciei, pentru a 

stimula o solidaritate implicată și de lungă durată.  

 

Contribuția Platformei Actorilor Non Guvernamentali în dezvoltarea legislației asupra DEAR este de 

asemenea relevantă. Ei sunt principalele grupuri de interes responsabile cu implementarea educației 

pentru dezvoltare şi acțiunilor de creștere a conștientizării în teritoriu și recomandările și ghidurile lor 

oferă un răspuns important pentru a modela politica de dezvoltare a educației.  

 

 

                                                        

PARTENERIAT 

   

    

                                                                                         

                                                             

9 www.juntadeandalucia.es/boja/2003/251/d2.pdf 
10 www.juntadeandalucia.es/aacid 
11

 www.juntadeandalucia.es/aacid/images/Servicios/Publicaciones/PACODE_2008_2011.pdf 
12

 www.juntadeandalucia.es/aacid/images/Ambitos/POED_2010_2012_BOJA.pdf 


