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A következő 2 év során a konzorcium 5 szervezet által fog együttműködni, az olasz Petit Pas 
szervezet vezetésével 

- ACD LA HOYA 
- ACTA CENTER 
- GRAPHISTE DE L’OMBRE 
- KREATEAM 

A Védd magad - európai környezetvédelmi projekt társfinanszírozású projekt 
megvalósításában fognak együttműködni a fenti szervezetek, a környezet védelmét szolgáló 
együttműködési mechanizmus létrehozása érdekében, valamint egy eszköz- és 
erőforrássorozat létrehozása érdekében, amely támogatja a felnőttképzést, és hozzájárul a 
szakmai és oktatási know-how fejlesztéséhez és bővítéséhez. 

A partnerek nagyon érdekes és hasznos eredmények kidolgozásában fognak részt venni, 
például egy jó gyakorlati útmutatóban, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet támogató 
továbbfejlesztett módszerek és technikák gyűjteményében, valamint egy együttműködési 
mechanizmusban. 

 



 
 

 

 
 
A következő 50 évben az egyik legjelentősebb feladatunk, hogy éljük meg a fenntarthatóság, 
a fenntartható társadalom és gazdaság kiépítésének nagy kihívását. Európai polgárként 
mindannyiunk kötelessége megvédeni és javítani a körülöttünk lévő környezetet, mert ez a 
jobb életet jelenti. 
Az Európai Unió az elmúlt 30 évben megsokszorozta kezdeményezéseit: politikák, 
rendeletek, ellenőrzések, környezetszennyezés-ellenes beavatkozások, környezeti 
innovációkkal kapcsolatos kutatások, tudatosságnövelő tevékenységek stb. A zöld 
növekedés az EU politikájának középpontjában áll, annak biztosítása érdekében, hogy 
Európa gazdasági a növekedés környezeti szempontból fenntartható legyen. 
További munkahelyek jönnek létre az elkövetkező években 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 át kell hatnia az egész iskolai ciklust, a gyermekkortól az egyetemig, és a szakmai 
tanfolyamokat, hanem tovább kell folytatnia, amíg össze nem olvad az egész életen át tartó 
tanulással foglalkozó felnőttekkel, valamint a nem formális és informális oktatással. 
A körforgásos gazdaságra való áttéréshez sürgős szükség van új ismeretekre, készségekre és 
megközelítésekre. Az ismeretek felülvizsgálatában és megvalósításában kulcsszerepet játszik 
az oktatás, az alap- és folyamatos szakmai képzés, valamint a felnőtteknek szóló 
kompetenciafejlesztő képzés (vagy az "egész életen át tartó tanulás"). 
 
A projekt hatókörének elérése érdekében a partnerek három konkrét célt határoztak meg: 

1. A partnerországokból származó felnőttek részvételének fokozása az éghajlat javára 
teendő intézkedések azonosítása, elemzése és értékelése érdekében; 

2. Javítani kell a felnőttképzők kulcskompetenciáinak szintjét a formális és a nem 
formális oktatásban, hogy megfelelő módon hozzájáruljanak a felnőttek kritikus 
képességeinek fejlesztéséhez; 

3. A felnőtt szervezetek kapacitásának növelése, hogy segítsék a felnőtteket az éghajlat 
javára és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. 

 
Így az újonnan létrejött partnerség várhatóan motiváló kontextust teremt a projekt 
munkatársainak. A projekt sikeres megvalósítását a felnőttoktatóknak szóló tanfolyam során 
konszolidálják, hogy teszteljék a projekt eredményeit és a területükön megtanult tartalmak 
sokszorosítóivá váljanak. 


