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București, 16.05.2019 

12 licee și școli generale din București susțin parcursul sustenabil al 

orașului în cadrul proiectului european Walk the Global Walk 

 

Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 împreună cu 

Primăria Municipiului București organizează în data de 18 mai a.c. evenimentul București – Oraș 

Durabil, parte a proiectului european Walk the (Global) Walk: mobilizarea tinerilor europeni 

pentru susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

Evenimentul va avea loc pe aleile principale și în Grădina de Vară Herăstrău ale 

parcului Regele Mihai I (fost Herăstrău), cu începere de la ora 13.00 și va reuni peste 600 de 

elevi din 12 școli și licee bucureștene: Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, Liceul Teoretic “Dante 

Alighery”, Colegiul Național “Grigore Moisil”, Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu, Colegiul Național 

Bilingv “George Coșbuc”, Colegiul Național “Mihai Viteazu”, Școala Superioară Comercială “Nicolae 

Kretzulescu”, Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj”, Colegiul 

Economic “Viilor”, Școala Generală nr. 194, Colegiul Național "Emil Racoviță".  

Evenimentul marchează sfârșitul Săptămânii Europene dedicată Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă, 13-18 mai 2019, o săptămână în care cele 12 unități de învățământ 

participante au organizat în propriile comunități expoziții, campanii, concerte, flash mobs, 

workshops, conferințe etc. pe tema Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 11 – Orașe și 

Comunități Durabile. 

Alături de noi vor fi prezente ONG-uri implicate activ în promovarea dezvoltării durabile 

dintre care amintim: AIESEC România, Asociația Școala de Valori, Asociația Vocea Copiilor 

Abandonați, Asociația Pachamama România, Asociația Centrul Municipal pentru Dialog București și 

Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor. 

Pe parcursul celor 6 ore ale evenimentului, atât elevii cât și publicul larg interesat pot 

participa la prezentări, concursuri tematice cu premii și pot privi spectacolul pus în scenă de elevii 

unităților de învățământ participante. Ziua se va încheia cu un concert susținut de trupa Mix & 

Match. 

Walk the (Global) Walk: mobilizarea tinerilor europeni pentru susținerea Obiectivelor 

de Dezvoltare Durabilă este un proiect co-finanțat de către Comisia Europeană, prin linia de 

finanțare DEAR – LA-Ref EuropeAid /151103/ACT/MULTI-4 - Creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la educația pentru dezvoltare și urmărește ca obiective, pe parcursul 

celor 3 ani de implementare (2017 - 2020), stimularea parteneriatului şi colaborării între 

Administraţiile Publice Locale şi ONG-urile angajate în mod activ în promovarea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă (ODD) adoptate prin Agenda 2030 de către Statele Membre ale Națiunilor 

Unite, crearea unui model educaţional inovativ în domeniul învăţământului preuniversitar pe tema 

ODD, promovarea angajamentul civic şi creşterea nivelului de conştientizare al cetăţenilor, cu 
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prioritate al tinerilor, cu privire la responsabilităţile ce le revin la nivel global. 

Proiectul se bucură de o largă participare internațională, fiind constituit dintr-un consorțiu 

format din 19 parteneri din 11 țări europene (Italia, Franța, Croația, Cipru, Țara Galilor, Scoția, 

Portugalia, Grecia, Bosnia și Herțegovina, Albania, Bulgaria, România).  

Mai multe detalii despre activitățile desfășurate puteți găsi pe platforma web educațională a 

proiectului https://walktheglobalwalk.eu/en/ și pe principalele rețelele de socializare (Facebook - 

https://www.facebook.com/wtgw2018/, Twitter, Instagram, Youtube). 

Pentru informații suplimentare contactați-ne la: Cristinel Dragnea – Primăria Municipiului 

București (email: cristinel.dragnea@pmb.ro, mobil: 0743.270.273), Monica Cugler - APDD - Agenda 

21  (email: monica.cugler@agenda21.org.ro, mobil: 0744.755.253). 
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