
2022. MÁRCIUS 7. ÉS 11. KÖZÖTT A GRAPHISTES DE L'OMBRE ADOTT OTTHONT A C2-NEK,
EGY TRANSZNACIONÁLIS KÉPZÉSNEK, AMELY A „VÉDD MAGAT” PROJEKT RÉSZE, MÍG

MÁJUS 3. ÉS 7. KÖZÖTT A C3-NAK OTTHONT ADÓ KREATEAM VOLT A SORON.

A partnerek készségeinek megszilárdítása nem formális foglalkozások alkalmazásával
a felnőttek kritikus gondolkodási készségeinek javítása érdekében műhelyeken
keresztül.
Segítse a felnőttoktatókat készségeik fejlesztésében: csapatmunka és kommunikáció.

Az Erasmus + „Védd meg magad” projekt partnerei szüntelenül folytatják munkájukat az
eredetileg kitűzött célok elérése érdekében.
Valójában az elmúlt hónapokban két másik transznacionális képzést is tartottak (C2 és
C3), az elsőt Franciaországban, Marseille-ben, a másodikat pedig Egerben,
Magyarországon, amelynek célja az volt, hogy minden résztvevő megossza eddigi
tapasztalatait és közösen tanuljon.

A képzés további céljai a következők voltak:

VÉDD MAGAD
Együttműködési mechanizmus a környezetvédelemért
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A franciaországi marseille-i C2 Activity során
az olaszországi, spanyolországi, magyarországi,
romániai és franciaországi résztvevők a
klímaváltozás elleni küzdelemről tanultak és
workshopokon osztották meg egymással eddigi
tapasztalataikat.

Mindhárom nap alatt minden szervezet
elvégezhetett néhány útmutató tesztet, hogy
pontosan megértse, hogy a kézikönyvben
szereplő műhelyek, amelyek mindezeket a
tevékenységeket tartalmazzák, hatékonyak-e,
milyen nehézségek merülnek fel a
gyakorlatban, és melyek a tanulási célok és
erősségek.

A magyarországi egri C3 során a konzorcium
mind az 5 országából érkezett résztvevői
találkoztak, hogy kitöltsék a próbateszteket a
projektmagazinhoz készített legújabb
tevékenységekről.
A témák sokrétűek voltak, az éghajlatváltozás
elleni reklámkampány egyeztetésétől a
fogalmakat hagyó interaktív játék
megalkotásáig, egészen a teljesen energia
nélküli városban való azonosulásig. A
résztvevők megpróbálták megoldani a
problémákat, amelyek ebben az esetben
felmerülnének, és végül megpróbálták
elképzelni, hogy egy városon belül milyen
keretek között tudunk dolgozni a hulladék
csökkentése és ezáltal a város fenntarthatóbbá
tétele érdekében.

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, kövessen
minket közösségi média csatornáinkon és

weboldalunkon.
https://protectyourselfeu.com

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

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

