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The European Commission is the EU’s executive body. The European Union is made up of 27 Member States who have 

decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 

years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, 

tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 

countries and peoples beyond its borders. 

 

 

 

CURS INTRODUCTIV - FACILITATEA EDUCAȚIEI GLOBALE 

 

Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 vă invită să participați la 

cursul introductiv pe tema educației globale care va avea loc în data de 18 septembrie 2014, în 

București și se adresează reprezentanților ONG-urilor care lucrează sau sunt interesate să lucreze 

în domeniul educației globale și educației adulților.  

 

Agenda cursului va include: cunoașterea participanților, prezentarea proiectului, a concluziilor studiului 

”Global What – Study on Facts and Needs of Global  Learning in Germany, Portugal and Romania”, 

informarea participanților despre cursul de formare pe tema educației globale, curs care va avea 4 

module, organizate în perioada octombrie 2014 – aprilie 2015, identificarea nevoilor de formare în 

domeniul abordat de curs și stabilirea criteriilor de selecție a participanților la curs.  
 
După cursul introductiv va avea loc procesul de selecție a reprezentanțior ONG-urilor care vor fi 

motivați și interesați să participe la seria de 4 module de curs  (16 participanți/ câte o persoană/ 

organizatie) 
 

Cursul introductiv face parte din proiectul Facilitarea Educației Globale – Competențe Cheie ale 

Membrilor Organizațiilor Neguvernamentale, implementat de un consortiu de 5 organizatii, liderul 

de partneriat fiind DEAB Germania, iar APDD – Agenda 21 este partenerul național din România. 

Proiectul se adresează membrilor organizațiilor neguvernamentale și își propune să îmbunătățească 

calitatea educației globale și pregătirea membrilor ONG care sunt implicate în proiecte de 

educație globală sau care sunt interesate de dezvoltarea proiectelor în acest domeniu.  

 

Rugam ONG-urile interesate, să ne trimită confirmarea participării, și respectiv numele si datele 

de contact a persoanei care va participa la curs  la adresa de e-mail 

monica.cugler@agenda21.org.ro până la data de 12 septembrie 2014. 

 

Locația evenimentului va fi anunțată ulterior. Organizatorii vor furniza pe parcursul întâlnirii o pauza de 

cafea si masa de prânz. Cheltuielile cu transportul a persoanelor din afara Bucureștiului pot fi acoperite 

de organizatori în limita bugetului. 

 

Cu cele mai bune gânduri, 

 

Monica Cugler 

Coordonator proiect 
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