
ÎN PERIOADA 7 - 11 MARTIE 2022, GRAPHISTES DE L'OMBRE A GĂZDUIT C2, UN CURS DE
FORMARE TRANSNAŢIONAL, CARE FACE PARTE DIN PROIECTUL „PROTEJĂ-TE”, IAR ÎN

PERIOADA 3 - 7 MAI A FOST RÂNDUL KREATEAM, CARE A GĂZDUIT C3.

Consolidarea abilităților partenerilor prin adăugarea de sesiuni non-formale pentru a
îmbunătăți abilitățile de gândire critică ale adulților prin ateliere,
Ajutarea educatorilor de adulți să-și dezvolte abilitățile soft: lucrul în echipă și
comunicarea.

Partenerii proiectului Erasmus + „Protect Yourself” își continuă munca neîncetat pentru
a atinge obiectivele stabilite inițial.
De altfel, în ultimele luni au mai avut loc alte două cursuri de formare transnațională (C2
și C3), primul în Franța, Marsilia și al doilea la Eger, Ungaria, care avea ca obiectiv acela
de a împărtăși și învăța în comun de către toți participanții.
Alte obiective ale acestor cursuri de formare au fost:

PROTECT YOURSELF
Cooperation mechanism to protect the environment
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În timpul activității C2 din Marsilia, Franța,
participanții din Italia, Spania, Ungaria,
România și Franța au învățat și au împărtășit
prin intermediul atelierelor de lucru cum să
luptăm împotriva schimbărilor climatice.

În toate cele trei zile, fiecare organizație a
putut efectua câteva teste ghid, pentru a
înțelege exact dacă atelierele alese pentru a fi
incluse în manualul care va conține toate
aceste activități sunt eficiente, care sunt
dificultățile în punerea lor în practică, care
sunt obiectivele și punctele forte ale învățării.

În cadrul C3 de la Eger în Ungaria, pe de altă
parte, participanții, veniți întotdeauna din
toate cele 5 țări ale consorțiului, s-au întâlnit
pentru a finaliza testele ghid privind cele mai
recente activități produse și incluse în revistă.
Subiectele abordate au fost multe și variate,
am trecut de la realizarea unei campanii de
publicitate pentru combaterea schimbărilor
climatice, la crearea unui joc interactiv care ar
putea lăsa noțiuni, până la identificarea într-un
oraș complet lipsit de energie și nevoia de a
rezolva problemele vitale. probleme care în
acel caz ar apărea în fața noastră și în cele din
urmă am încercat să ne imaginăm cât de
concret putem lucra într-un oraș pentru a
reduce deșeurile și, prin urmare, a le face mai
sustenabile.

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, ne
puteți urmări pe canalele noastre de socializare și pe

pagina noastră web.
https://protectyourselfeu.com

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

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

