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“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”. 

Bucureşti, 28 octombrie 2011 

 PRIMUL CURRICULUM NAŢIONAL ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI PENTRU 
DEZVOLTARE 

Asociaţia „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” anunţă  
organizarea primei întâlniri la nivel naţional pentru elaborarea unui curriculum în 
domeniul educaţiei pentru dezvoltare.  
 
Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 29 octombrie 2011, între orele 09.00 – 16.30, la Colegiul 
Naţional Gheorghe Şincai din Bucureşti şi va reuni 60 de cadre didactice, inspectori şi 
manageri şcolari din  11 unităţi şcolare din Bucureşti şi judeţul Ilfov, partenere în proiect.  
 
Doamna MBELA NZUZI, PREŞEDINTA ORGANIZAŢIEI FEMEILOR 
REFUGIATE ÎN ROMÂNIA va fi invitată de onoare a întâlnirii. 
 
Scopul întâlnirii este de a identifica posibilele conexiuni dintre prezenta programă şcolară şi 
tematica specifică educaţiei pentru dezvoltare în vederea elaborării unui curriculum naţional  
ale cărui principale accente să fie problemele globale, justiţia socială, drepturile omului şi 
buna guvernare, analizate din perspectiva relaţiei dintre ţările dezvoltate şi cele mai sărace, în 
special ţările din Africa Subsahariană. 
 
„Acest proiect este unul ambiţios, care oferă multe oportunităţi cadrelor didactice şi elevilor 
implicaţi, având în vedere că educaţia pentru dezvoltare poate reprezenta în momentul de faţă 
un răspuns pertinent la problemele globale.”, a declarat Nina Cugler, preşedinte executiv 
asociaţia „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”. 
 
Activitatea se realizează în cadrul proiectului internaţional „Realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului. Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice din licee în programe şi 
proiecte de educaţie pentru dezvoltare”, proiect care se desfăşoară pe o perioadă de 30 de 
luni, din decembrie 2010 până în iunie 2013 şi urmăreşte implicarea tinerilor şi a cadrelor 
didactice din 4 ţări ale Uniunii Europene şi din Republica Africa de Sud în procesul de 
elaborare şi promovare a programelor de educaţie pentru dezvoltare.  
 
Proiectul este coordonat de organizaţia Open Education Centre din Bulgaria, în parteneriat cu 
asociaţia „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” din România, 
Carrefoure Europeo Emilia din Italia şi HIVSports din Marea Britanie. Universitatea din Fort 
Hare, Republica Africa de Sud, este partener asociat în proiect. Co-finanţarea este acordată de 
Comisia Europeană, prin linia de finanţare: Actori non-statali şi autorităţi locale în 
dezvoltare. Nivelul de conştientizare şi educaţie pentru dezvoltare în Europa. 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi asociaţia „Asistenţă şi programe 
pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” la telefon 0737062713,  sau la adresele de e-mail 
office@agenda21.org.ro sau agenda21_ro@yahoo.com, persoană de contact: Nina Cugler. 
 
Nina Cugler 

Presedinte Executiv, APDD – Agenda 21 

 


