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PARTNEREK

A Petit Pas (IT) az oktatás, a képzés és a vállalkozói szellem
fejlesztését célzó egyesület. Céljuk, hogy javítsák munkatársaik
ismereteit és készségeit nemtől, társadalmi háttértől, kulturális

vagy iskolai végzettségtől függetlenül.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) már részt
vesz az emberek tanácsadásában. Hozzáférnek az edzői

anyagokhoz és a potenciális oktatók nagy csoportjához, akik
jelentős tapasztalattal rendelkeznek a felnőttek szektorában.

A KREATEM EGYESULET (HU) tapasztalattal rendelkezik nem
formális oktatási tevékenységekkel (Műhelyek-Beszélgető

csoportok) online együttműködő oktatási módszertanokkal és
webalapú alkalmazásokkal. A KREATEAM kulturális

tapasztalatokkal rendelkezik, és az oktatáshoz alkalmazott
információs és kommunikációs technológiával foglalkozó

szakértőkkel rendelkezik

Graphistes de l’Ombre (FR) Ez egy képzési, kommunikációs és
formatervezési szakemberek nyílt részvételi hálózata. A

környezeti kérdések iránti elkötelezettségük biztosítani fogja a
beavatkozási stratégia megvalósításának lehetőségét, hogy

megfeleljen a felnőttek igényeinek az éghajlat javára történő
fellépés kapcsán.

ACTA (RO) Az ACTA elősegíti a fiatalok és a felnőttek oktatási
tevékenységét, szakmai és szociális készségeinek fejlesztését

annak érdekében, hogy képesek legyenek alkalmazkodni és
hatékonyan beilleszkedni egy dinamikus társadalomba.

Szervezetük célja, hogy hozzájáruljon az egyének gazdasági és
polgári növekedéséhez.

EZT A PROJEKTET AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATTA AZ ERASMUS + PROGRAM KERETÉBEN. EZ A WEBOLDAL CSAK A SZERZŐ
NÉZETEIT TÜKRÖZI, ÉS A BIZOTTSÁG NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ OTT TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK BÁRMILYEN FELHASZNÁLÁSÁÉRT.



 
Az Európai Unió az elmúlt 30 évben megsokszorozta

kezdeményezéseit: politikák, rendeletek, ellenőrzések,
szennyezésellenes beavatkozások, környezeti innovációkkal

kapcsolatos kutatások, tudatosságnövelő tevékenységek stb. A
zöld növekedés az EU politikájának középpontjában annak
biztosítása érdekében, hogy Európa gazdasági a növekedés

környezeti szempontból fenntartható. 
 

Az elkövetkező években további munkahelyeket kell létrehozni
annak érdekében, hogy kielégítsék a másodlagos nyersanyagok

teljesen működő piacainak várható igényét. 
 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából a fenntartható
fejlődésre irányuló oktatásnak nemcsak az egész iskolai ciklust

át kell hatnia a gyermekkortól az egyetemig és a szakmai
tanfolyamokig, hanem tovább kell folytatnia, amíg össze nem

olvad az egész életen át tartó tanulással rendelkező
felnőttekkel, valamint a nem formális és informális bárkire

irányuló oktatás, szinergiában és következetességben mozogva
velük.  

 
A körforgásos gazdaságra való áttéréshez sürgős szükség van új

ismeretekre, készségekre és megközelítésekre. Az oktatás, az
alap- és folyamatos szakmai képzés, valamint a nem szakmai

képzés felnőtteknek (vagy „egész életen át tartó tanulás”)
kulcsfontosságú szerepet játszik az ismeretek felülvizsgálatában

és megvalósításában.
 
 

ÁLTALÁNOS CÉLOK

Az Erasmus „Védje meg önmagát” projekt célja egy
sor eszköz és erőforrás létrehozása a felnőttképzés
támogatására, valamint a körkörös gazdaságban
való szakmai és oktatási know-how-juk
fejlesztéséhez és bővítéséhez való hozzájáruláshoz. 

Tekintettel erre az ÁLTALÁNOS CÉLRA, 3 KONKRÉT
CÉLT határoztunk meg, amelyeket a projekt a végén
fog elérni: 

1. KONKRÉT CÉL: A partnerországokból származó
felnőttek részvételének fokozása az éghajlat javára
teendő tevékenységek azonosítása, elemzése és
értékelése érdekében; 

2. KONKRÉT CÉL: Javítani kell a felnőttképzők
kulcskompetenciáinak szintjét a formális és a nem
formális oktatásban, hogy megfelelően
hozzájáruljanak a felnőttek kritikus képességeinek
fejlesztéséhez;

3. KONKRÉT CÉL: Fokozza a felnőtt szervezetek
kapacitását, hogy segítsék a felnőtteket az éghajlat
javára és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

EREDMÉNYEK 
Eredmény 1.

Jó gyakorlati útmutató.Ez az eredmény támogatni
fogja a felnőttekkel és a felnőtt szervezetekkel
dolgozó oktatókat az éghajlati cselekvések iránt

érdeklődő felnőttek elemző és kritikus gondolkodási
képességeinek fejlesztése érdekében. Az útmutató

így hozzájárul az 1. KONKRÉT CÉL: A
partnerországokban élő felnőttek fokozottabb

részvételének fokozásához az éghajlati cselekvések
azonosításához, elemzéséhez és értékeléséhez.

 
Eredmények 2.Módszerek és technikák az

éghajlatváltozás támogatására.Ez az eredmény
támogatni fogja a felnőttekkel dolgozó oktatókat,

akiknek eszközökre és módszerekre van szükségük a
felnőttek igényeinek kielégítéséhez. Az

eszközkészlet hozzájárul a 2. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS
eléréséhez: A formális és nem formális oktatásban a

felnőttképzők kulcskompetenciáinak szintjének
javítása a kritikus kompetenciák fejlesztéséhez való

megfelelő hozzájárulás érdekében.
 

Eredmény 3.Együttműködési mechanizmus.Ez az
eredmény egy európai virtuális térből (Facebook-

csoport) áll, amely támogatja a felnőttekkel dolgozó
szervezeteket a 3. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS elérése

érdekében, vagyis a belső kapacitások javítása
érdekében, hogy a felnőttek aktívan

cselekedhessenek az éghajlatért.


