
www.protectyourselfeu.com
Készítünk egy sor eszközt
és forrást a felnőttképzés
támogatására, valamint
hozzájárulunk szakmai és
oktatási know-how-juk
fejlődéséhez és bővítéséhez
a körforgásos gazdaságban. protectyourself.eu@gmail.com

Protect Yourself

Protect yourself and the
environment



PARTNEREK

EREDMÉNYEK

1. JÓ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ
2. MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK AZ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
TÁMOGATÁSÁRA
3. EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MECHANIZMUS.

Növelje a felnőttek
részvételét az éghajlat javára
teendő tevékenységek
azonosításában, elemzésében
és értékelésében.

Javítani kell a felnőttképzők
kulcskompetenciáinak
szintjét a formális és a nem
formális oktatásban, hogy
megfelelően hozzájáruljanak
a felnőttek kritikus
képességeinek
fejlesztéséhez.

Növelje a felnőtt szervezetek
lehetőségeit, hogy segítsék a
felnőtteket az éghajlat javára
és az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben.

CÉLKITŰZÉSEK

Tevékenységek

A Petit Pas (IT) az oktatás, a képzés és a vállalkozói
szellem fejlesztését célzó egyesület. Céljuk, hogy
javítsák munkatársaik ismereteit és készségeit nemtől,
társadalmi háttértől, kulturális vagy iskolai
végzettségtől függetlenül.

ACTA (RO) Az ACTA elősegíti a fiatalok és a felnőttek
oktatási tevékenységét, szakmai és szociális
készségeinek fejlesztését annak érdekében, hogy
képesek legyenek alkalmazkodni és hatékonyan
beilleszkedni egy dinamikus társadalomba. Szervezetük
célja, hogy hozzájáruljon az egyének gazdasági és
polgári növekedéséhez.

A KREATEM EGYESULET (HU) tapasztalattal rendelkezik
nem formális oktatási tevékenységekkel (Műhelyek-
Beszélgető csoportok) online együttműködő oktatási
módszertanokkal és webalapú alkalmazásokkal. A
KREATEAM kulturális tapasztalatokkal rendelkezik, és
az oktatáshoz alkalmazott információs és
kommunikációs technológiával foglalkozó szakértőkkel
rendelkezik.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) már
részt vesz az emberek tanácsadásában. Hozzáférnek az
edzői anyagokhoz és a potenciális oktatók nagy
csoportjához, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek
a felnőttek szektorában.

Graphistes de l’Ombre (FR) Ez egy képzési,
kommunikációs és formatervezési szakemberek nyílt
részvételi hálózata. A környezeti kérdések iránti
elkötelezettségük biztosítani fogja a beavatkozási
stratégia megvalósításának lehetőségét, hogy
megfeleljen a felnőttek igényeinek az éghajlat javára
történő fellépés kapcsán.

Képzések
felnőttképzők számára

Spanyolország: Cserélje meg
tapasztalatait és know-how-ját
annak érdekében, hogy közösen

megértsék, hogyan lehetne javítani
a felnőttek kritikai gondolkodását

és elemző képességét a
klímaváltozással kapcsolatban.

Franciaország: Cseréljen
tapasztalatokat és know-how-t

annak érdekében, hogy tisztában
legyen azzal, hogyan kell fellépni az

éghajlat mellett és küzdeni az
éghajlatváltozás ellen.

Magyarország: Tapasztalatok és
know-how cseréje az intervenciós
stratégia kidolgozása érdekében a

partnerek szintjén a felnőttek
érdeklődésének növelése iránt az

éghajlat érdekében.
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Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a 
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