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Parteneriat strategic Erasmus+

În următorii 2 ani, consorțiul format din 5 organizații conduse de organizația italiană Petit Pas

● ACD LA HOYA

● ACTA CENTER

● GRAPHISTE DE L'OMBRE

● KREATEAM

va coopera pentru punerea în aplicare a proiectului european Protejați-vă - mecanism de cooperare pentru

protejarea mediului înconjurător pentru a crea o serie de instrumente și resurse care să sprijine educația
adulților și să contribuie la dezvoltarea și extinderea cunoștințelor lor profesionale și educaționale.

Partenerii vor fi implicați în dezvoltarea unor rezultate foarte interesante și utile, cum ar fi un ghid de bune

practici, o colecție de metode și tehnici îmbunătățite pentru sprijinirea acțiunii climatice și un mecanism de

cooperare.

În următorii 50 de ani, vom fi chemați să trăim marea provocare a durabilității, a construirii unei societăți și
a unei economii durabile. În calitate de cetățeni europeni, cu toții avem datoria de a proteja și îmbunătăți
mediul înconjurător, deoarece dorim să trăim mai bine.
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 prin învățare continuă, precum și cu
educația non-formală și informală adresată tuturor, în sinergie și consecvență.
Tranziția către o economie circulară necesită o nevoie urgentă de noi cunoștințe, abilități și abordări.
Educația, formarea profesională de bază și continuă, precum și formarea nonprofesională pentru adulți
(sau „învățarea pe tot parcursul vieții”) joacă un rol cheie în revizuirea și implementarea cunoștințelor.

Pentru a atinge scopul proiectului, partenerii au identificat trei obiective specifice:

1 - Creșterea implicării adulților din țările partenere pentru a identifica, analiza și evalua acțiunile care

trebuie întreprinse în favoarea climatului;

Al doilea - 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;

În al treilea rând - Consolidarea capacității organizațiilor de adulți de a ajuta adulții să acționeze în

favoarea climatului și să lupte împotriva schimbărilor climatice.

În acest fel, parteneriatul nou înființat este de așteptat să creeze un context motivant pentru personalul

proiectului. Implementarea cu succes a proiectului va fi consolidată în timpul cursului de formare adresat

educatorilor adulți pentru a testa rezultatele proiectului și a le face să devină multiplicatori ai conținutului

învățat pe teritoriul lor.


