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PARTENERI

Petit Pas (IT) este o asociație care vizează dezvoltarea educației,
formării și antreprenoriatului. Scopul lor este de a spori nivelul

de cunoștințe și abilități ale asociaților lor, indiferent de sex,
mediul social, cultural sau educațional.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) este deja
implicată în consilierea oamenilor. Aceștia au acces la materiale

de coaching și la un grup mare de potențiali formatori cu
experiență semnificativă în sectoarele adulților.

KREATEM EGYESULET (HU) are experiență activități de predare
non-formale (ateliere-grupuri de discuții) metodologii de
educație colaborativă online și aplicații bazate pe web.

KREATEAM are experiență în activități culturale și are experți
întehnologia informației și comunicațiilor aplicate educației.

Graphistes de l'Ombre (FR)Este o rețea participativă deschisă de
profesioniști în formare, comunicare șiproiectare.Angajamentul

lor față de problemele de mediu va asigura oportunitatea de
aimplementa o strategie de intervenție pentru a răspunde

nevoilor adulților în legătură cu acționarea în favoarea
climatului.

ACTA (RO) ACTA promovează activitățile educaționale,
dezvoltarea abilităților profesionale și sociale a tinerilor și

adulților pentru a se putea adapta și a se integra eficient într-o
societate dinamică. ACTA își propune să contribuie la creșterea

economică și civică a oamenilor.
ACEST PROIECT A FOST FINANȚAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS +. ACEST WEBSITE
REFLECTĂ DOAR PUNCTELE DE VEDERE ALE AUTORULUI, IAR COMISIA NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU ORICE

UTILIZARE A INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ÎN ACESTA.



 
Uniunea Europeană, în ultimii 30 de ani, și-a multiplicat

inițiativele: politici, reglementări, controale, intervenții anti-
poluare, cercetări privind inovațiile de mediu, acțiuni de

conștientizare etc. creșterea este durabilă din punct de vedere
ecologic.

 
 
 

 Locurile de muncă suplimentare vor fi create în următorii ani
pentru a satisface cererea așteptată generată de piețele care

funcționează pe deplin pentru materiile prime secundare. 
 
 
 
 

Într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, educația
pentru dezvoltare durabilă nu trebuie să pătrundă numai în
întregul ciclu școlar, de la copilărie până la universitate și

cursurile profesionale, ci trebuie să continue mai departe, până
când se fuzionează cu adulții de învățare continuă, precum și cu

non-formal și informal educație adresată oricui, care se
deplasează în sinergie și consecvență cu ei. 

 
 
 
 

Tranziția către o economie circulară necesită o nevoie urgentă
de noi cunoștințe, abilități și abordări. Educația, formarea
profesională de bază și continuă, precum șiformarea non-
profesională pentru adulți (sau „învățarea pe tot parcursul

vieții”) joacă un rol cheie în revizuirea și implementarea
cunoștințelor.

 
 

OBIECTIVE GENERALE
Proiectul Erasmus „Protect Yourself” își
propune să creeze o serie de instrumente și
resurse pentru a sprijini educația adulților și
pentru a contribui la dezvoltarea și extinderea
cunoștințelor lor profesionale și educaționale
în economia circulară. 

Având în vedere acest OBIECTIV GENERAL,
am identificat 3 OBIECTIVE SPECIFICE pe care
proiectul le va atinge la sfârșitul său: 

PRIMUL OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea
implicării adulților din țările partenere pentru a
identifica, analiza și evalua acțiunile care
trebuie întreprinse în favoarea climatului; 

AL DOILEA OBIECTIV SPECIFIC:
Îmbunătățirea nivelului de competențe cheie
ale educatorilor de adulți în educația formală
și non-formală pentru a contribui în mod
adecvat la dezvoltarea abilităților critice ale
adulților; 

Al treilea OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătățirea
capacității organizațiilor de adulți de a ajuta
adulții să acționeze în favoarea climatului și să
lupte împotriva schimbărilor climatice.

REZULTATE
 

Rezultat 1. Ghid de bune practici. 

Acest rezultat va sprijini educatorii care lucrează cu adulți și
organizații pentru adulți pentru a îmbunătăți abilitățile de
gândire analitică și critică ale adulților interesați de acțiunea
climatică. Ghidul va contribui astfel la realizarea primului
OBIECTIVSPECIFIC: Creșterea implicării adulților din țările
partenere pentru a identifica, analiza și evalua acțiunile
climatice. 

Rezultate 2. Metode și tehnici pentru susținerea acțiunii
climatice. 

Acest rezultat va sprijini educatorii care lucrează cu adulți care
au nevoie deinstrumente și metode pentru a răspunde nevoilor
adulților. Setul de instrumente va contribui la realizarea celui
de-al doilea OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătățirea nivelului de
competențe cheie ale educatorilor de adulți în educația formală
și non-formală, pentru a contribui în mod adecvat la dezvoltarea
competențelor critice. 

Rezultatul 3. Mecanismul de cooperare. 

Acest rezultat constă dintr-un spațiu virtual european (grupul
Facebook) pentru a sprijini organizațiile care lucrează cu adulții
în realizarea celui de-al treilea OBIECTIV SPECIFIC, adică
pentru a îmbunătăți capacitățile interne pentru a permite
adulților să acționeze activ pentru climă.

 
 


