
2021. NOVEMBER 29. ÉS DECEMBER 3. KÖZÖTT AZ ACD LA HOYA ADOTT OTTHONT A „VÉDD 
 MEG MAGAD" PROJEKT C1, TRANSZNACIONÁLIS KÉPZÉSI RÉSZÉNEK.

Az Erasmus „Védd meg magad” projekt célja, hogy egy sor eszközt és forrást hozzon létre
a felnőttoktatás támogatására, és hozzájáruljon szakmai és oktatási know-how-juk
fejlesztéséhez és bővítéséhez a körforgásos gazdaságban.
Tekintettel erre az ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSRE, 3 KONKRÉT CÉLKITŰZÉST határoztunk
meg, amelyet a projekt a végén elér:
1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS: A partnerországokból származó felnőttek bevonásának
növelése az éghajlat érdekében meghozandó intézkedések azonosításában, elemzésében
és értékelésében;
2. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS: A formális és nem formális oktatásban részt vevő
felnőttoktatók kulcskompetenciái szintjének javítása annak érdekében, hogy megfelelően
hozzájáruljanak a felnőttek kritikus készségeinek fejlesztéséhez;
3. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS: A felnőtt szervezetek kapacitásának növelése, hogy segítsék a
felnőtteket az éghajlat érdekében tett lépésekben és az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben.

VÉDD MEG MAGAD
Együttműködési mechanizmus a környezet védelmére
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A C1 tevékenység során a résztvevők
Olaszországból, Spanyolországból,
Magyarországról, Romániából és
Franciaországból tanulnak, osztanak meg
egymással ismereteket és szerezhetnek
környezetvédelemmel kapcsolatos tudást.

Az első napon a résztvevőknek volt rá
lehetősége, hogy megismerjék egymást és az
általuk képviselt szervezeteket, valamint a
„Védd meg magad” projektet (PETIT PAS APS),
majd a későbbiekben tartottunk néhány
előadást/beszélgetést a nemzeti
lehetőségekről és workshopot tartunk az
"Elemző képesség"-ről.
Ebéd után lehetőségünk volt meglátogatni az
UMH-t és műszaki célú látogatást tenni az
egyetem környezetvédelmi tevékenységinél. 

A második napot az ACTA CENTER által
kidolgozott workshoppal kezdtük, amely az
éghajlatváltozás problémájával és a
klímaműveltségről szóló műhelymunkával
foglalkozott felnőttek részére.
Volt lehetőségünk ellátogatni a városba és
felfedeztük Elche különböző látványosságait. 
Délután a francia partner (GRAPHISTE DE
L’OMBRE) mutatott be egy tevékenységet a "Mi
a kapcsolat az ökológia és a belső ökológia
között?" címmel, valamint egy gyakorlati
tevékenységet a belső ökológiáról.

A C1 tréning utolsó napján az ACD la Hoya
szervezésében tartottunk foglalkozást, az ACD
résztvevői bemutatták a spanyolországi
valóságot és a Környezetvédelem
érzékszervekkel és kritikus gondolkodással
kapcsolatos tevékenységet.
A délelőtt utolsó részében a résztvevők
Médiaműhelyben tanulhattak kritikai
gondolkodást és környezetvédelmet.
A 3 nap tanulás és közös munka után a program
értékelő részét, valamint a 3 UNESCO
világörökség részét képező Elche város
kulturális látogatását terveztük. 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen 
információk bárminemű felhasználásáért.

Ha többet szeretne megtudni a projektről, kövesse
közösségi média csatornánkat és weboldalunkat.
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