București, 24 octombrie 2014
COMUNICAT DE PRESĂ
CURS DE FORMARE PENTRU MULTIPLICATORI DE EDUCAȚIE GLOBALĂ
Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 a organizat prima parte a cursului de
formare Facilitarea Educației Globale, adresat membrilor organizațiilor neguvernamentale din România. Cursul
a avut loc la București, în perioada 15 – 18 octombrie 2014.
Obiectivele cursului vizează dezvoltarea competențelor cheie ale participanților în domeniul educației globale,
creșterea continuă a numărului de multiplicatori care lucrează în domeniul educației globale, îmbunătățirea
calității activității multiplicatorilor, precum și motivarea și pregătirea participanților pentru a se implica în acțiuni
și a facilita evenimente în domeniul educației globale.
16 organizații neguvernamentale din România au participat la prima parte a cursului. În luna martie 2015 va avea
loc partea a doua. În acest interval, participanții vor pune în practică cunoștințele și competențele dobândite, prin
organizarea și implementarea la nivelul organizației lor și a comunităților locale de activități de educație globală
adresate grupurilor țintă ale organizației.
”Acest curs de formare are la bază rezultatele unui studiu de cercetare realizat de noi la finalul anului 2013.
Rezultatele pentru România au arătat că “există interpretări și înțelegeri diferite asupra Educației Globale în
rândul organizațiilor neguvernamentale”, și că “Educația Globală este numai parțial înțeleasă sau limitată la
experiența proprie a ONG-ului”. Astfel, modulele de formare au fost stabilite în funcție de nevoile în domeniu
exprimate chiar de membrii ONG-urilor. Ne dorim să contribuim la creșterea numărului de multiplicatori activi
în educația globală în România”, a spus Nina Cugler, președinte executiv al asociației.
Cursul face parte din proiectul Facilitarea educației globale – competențe cheie ale membrilor organizațiilor
non-guvernamentale, implementat de un consorțiu de organizații din Germania, Portuglia și România: aplicantul
principal: DachverbandEntwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) – Germania; parteneri: Forum for
international
development
+
planning
(FINEP)
–
Germania,
EntwicklungspädagogischesInformationszentrumEPiZimArbeitskreisEine Welt Reutlingen e.V. – Germania,
InstitutoMarquês
de
Valle
Flôr
–
Portugalia,
AIDGLOBAL - Acção
e Integração
para
o Desenvolvimento Global – Portugalia, Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 –
România.
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul ,,Actori non-statali și autorități locale în Dezvoltare.
Creșterea gradului de conștientizare publică pe probleme de dezvoltare și promovarea educației pentru
dezvoltare în Uniunea Europeană”.
Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa monica.cugler@agenda21.org.ro sau la numărul de telefon
021 311 40 76.
www.agenda21.org.ro
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