
ÎN PERIOADA 29 NOIEMBRIE – 3 DECEMBRIE 2021, ACD LA HOYA A GĂZDUIT CURSUL DE
FORMARE C1, TRANSNAȚIONAL, PARTE A PROIECTULUI „PROTECT YOURSELF”

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 know-how-ului lor profesional și educațional în economia circulară.
Având în vedere acest OBIECTIV GENERAL, am identificat 3 OBIECTIVE SPECIFICE pe
care proiectul le va atinge la final:
OBIECTIV SPECIFIC I: Creșterea implicării adulților din țările partenere pentru
identificarea, analiza și evaluarea acțiunilor care trebuie întreprinse în favoarea climei;
2. OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătățirea nivelului de competențe cheie ale educatorilor
pentru adulți în educația formală și non-formală pentru a contribui în mod adecvat la
dezvoltarea abilităților critice ale adultului;
Al 3-lea OBIECTIV SPECIFIC: Creșterea capacității organizațiilor pentru adulți de a ajuta
adulții să ia măsuri în favoarea climei și să lupte împotriva schimbărilor climatice.
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În cadrul activității C1, participanții din Italia,
Spania, Ungaria, România și Franța învață,
împărtășesc și obțin câteva cunoștințe legate
de protecția mediului.

În prima zi, participanții au câteva activități
pentru a se cunoaște între ei și organizațiile pe
care le reprezintă, de asemenea o Prezentare a
proiectului „Protect Yourself” (PETIT PAS APS),
ulterior avem câteva prezentări/discuții
despre realitățile naționale și atelier de lucru
"Abilitate analitică".
După prânz am avut ocazia să vizităm UMH și
să avem o vizită tehnică pe probleme de mediu
la care universitatea lucrează.

A doua zi începem cu un atelier dezvoltat de
ACTA CENTER legat de Crearea conștientizării
problemei schimbărilor climatice și un Atelier
de alfabetizare climatică pentru adulți.
Avem timp să vizităm orașul și să descoperim
diferite locuri frumoase din oraș dacă Elche.
După-amiaza partenerul din Franța,
(GRAPHISTE DE L’OMBRE) desfășoară o
activitate legată de Care este relația dintre
ecologie și ecologia interioară? și o activitate
practică de ecologie interioară.

În ultima zi a instruirii C1 avem sesiune de
dimineață organizată de ACD la Hoya,
participanții de la ACD prezintă realitatea din
Spania și activitatea legată de Protejarea
mediului prin simțuri și gândire critică,
ulterior printr-un atelier.
În ultima parte a dimineții, participanții au
avut ocazia să învețe un Atelier media privind
gândirea critică și protecția mediului.
După toate aceste 3 zile de învățare și
împărtășire, am avut parte de evaluarea
programului și o vizită culturală a orașului
Elche, cu 3 patrimonii mondiale UNESCO.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru 
orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Dacă doriți să aflați mai multe despre proiect, puteți
urmări canalul nostru de socializare și pagina web.

https://protectyourselfeu.com
https://www.facebook.com/groups/protectyoursel

fandtheenvironment

https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment

