
www.protectyourselfeu.com
Pentru a crea o serie de
instrumente și resurse
pentru a sprijini educația
adulților și pentru a
contribui la dezvoltarea și
extinderea cunoștințelor lor
profesionale și educaționale
în economia circulară.

protectyourself.eu@gmail.com

Protect Yourself

Protect yourself and the
environment



Partneri

REZULTATE

1.GHID DE BUNE PRACTICI
2. METHODE SI TECHNICI PENTRU A
SPRIJINI ACTIUNILE CLIMATICE
3.MECANISM DE COOPERARE

Creșterea implicarii adulților
pentru a identifica, analiza și
evalua acțiunile care trebuie
întreprinse în favoarea
climatului

Îmbunătățirea nivelului de
competențe cheie ale
educatorilor de adulți în
educația formală și non-
formală pentru a contribui în
mod adecvat la dezvoltarea
abilităților critice ale adulților

Consolidarea capacității
organizațiilor pentru adulți de
a-i ajuta pe adulți să acționeze
în favoarea climatului și să
lupte împotriva schimbărilor
climatice.

OBIECTIVE

Activitati

Petit Pas (IT) este o asociație care vizează
  dezvoltarea educației, formării, și antreprenoriat. 
Scopul este de a spori nivelul de cunoștințe și 
abilități ale asociaților lor indiferent de sex, 
fond social, context cultural sau educațional.

ACTA (RO) promovează activități educaționale, dezvoltarea
abilităților profesionale și sociale a tinerilor și adulților pentru a
se putea adapta și integra eficient într-o societate dinamică.
Organizația își propune să contribuie la creșterea economică și
civică a indivizilor.

KREATEM EGYESULET (HU) are experiență in activități de
predare non-formale (ateliere-grupuri de discuții)
metodologii de educație colaborativă online și aplicații
bazate pe web. KREATEAM are experiență în activități
culturale și are experți în tehnologia informației și
comunicațiilor aplicate educației.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) 
este deja implicat în consilierea oamenilor.
ACD LA HOYA are acces la materiale de coaching și la un grup
mare de potențiali formatori cu experiență semnificativă în
sectorul adulților.

este o rețea participativă deschisă de profesioniști în formare,
comunicare și proiectare. Angajamentul lor față de problemele
de mediu va asigura oportunitatea de a implementa o strategie
de intervenție pentru a răspunde nevoilor adulților în 
legătură cu acționarea în favoarea climatului.

Training
pentru educatorii

adulti
Spania: schimb de experiență și

know-how pentru a avea o
înțelegere comună despre cum să

îmbunătățiți gândirea critică a
adultului și abilitatea analitică
despre schimbările climatice.

Franța: schimb experiență și know-
how pentru a fi conștienți de cum
să acționați în favoarea climatului

și să luptați împotriva schimbărilor
climatice

Ungaria: schimb de experiență și
know-how pentru a elabora o

strategie de intervenție la nivelul
partenerilor pentru a crește

interesul adulților de a acționa în
favoarea climatului
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