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	 ●	 Asociație	 non-profit,	 fondată	 în	 2004	 la	 Atena,	 Grecia,	 având	 
	 	 ca	scop	dezvoltarea	și	implementarea	programelor	umanitare
	 	 pentru	protecția	mediului	social	și	fizic.	
	 ●	 Scopul	 final	 este	 îmbunătățirea	 vieții	 tinerilor	 și	 a	 grupurilor	 
	 	 sociale	 vulnerabile,	 combaterea	 excluziunii	 sociale	 și	 a	 
	 	 sărăciei,	 promovarea	 unei	 societăți	 mai	 bine	 organizate,	 cu 
	 	 respectarea	drepturilor	omului	și	a	mediului	și	promovarea	spiritului
	 	 de	voluntariat	și	a	familiarizării	cu	noile	tehnologii.	
	 ●	 filiale	în	alte	3	orașe	grecești,	15	angajați	plătiți,	40	de	membri
	 	 oficiali	și	aproximativ	80	de	voluntari	activi.

Focus  
	 Ateliere	educaționale	și	de	formare,	cercetare	și	analiză	științifică,		
	 mese	rotunde,	activități	de	voluntariat,	evenimente	sportive.
 Reprezentant legal Personalul proiectului
	 	 Stavros	Milionis	 	 Fenia	Pistofidoy
	 	 smilionis@kean.gr	 	 fenia@kean.gr
	 	 +30	210	269	2880	 	 Athina	Ampatzidi	 	 	
	 	 	 	 athina@kean.gr

PARTENER
Cell of Alternative Youth  
Activities
Greece (GRC)

Patroklou	57	&	
Priamou	Ilion 
131	22
+30	210	269	2880
kean.gr

	 ●	 ONG	 românesc	 care	 urmărește	 promovarea	 și	 sprijinirea	 
	 	 învățării	 continue	 a	 adulților	 în	 conformitate	 cu	 standardele 
	 	 europene.

Activități principale:

	 ●	 dezvoltarea	și	implementarea	de	proiecte	de	cooperare
	 	 transnaţionale	şi	europene; 
	 ●	 conceperea	 și	 implementarea	 proiectelor	 naționale	 în	 domeniul	 
	 	 dezvoltării	democrației	participative	prin	implicarea
	 	 cetățenilor	în	viața	comunității; 
	 ●	 organizarea	de	cursuri	de	formare	VET.

Focus 
	 Educația	adulților,	educația	civică	și	educația	și	formarea	profesională.

 Reprezentant legal Personalul proiectului 
	 	 Mariana	Matache	 	 Marin	Matache
	 	 mariana.matache@euro-ed.ro	 	 office@euro-ed.ro
	 	 +40	722	728	792

PARTENER
Asociatia Euro Adult 
Education
Romania (ROU)

Feleacu	4,	Bucuresti	1
+40722728792
euro-ed.ro

	 ●	 	instituție	 de	 educație	 pentru	 adulți	 fondată	 în	 1947,	 nonprofit,	 
	 	 neutră	 din	 punct	 de	 vedere	 politic	 și	 confesional,	 membră	 a 
	 	 „Ring	 Österreichischer	 Bildungswerke”	 (cercul	 organizațiilor	 
	 	 educaționale	austriece)
 ●	 servicii,	 consiliere	 și	 îndrumare	 privind	 chestiuni	 legate	 de	 
	 	 activitatea	 locală	 de	 educație	 a	 adulților,	 de	 asociații	 și	 
	 	 angajament	civic
	 ●	 rețea	 de	 aproximativ	 30.000	 de	 persoane	 din	 peste	 400	 de 
	 	 organizații	 educaționale	 locale,	 asociații	 membre	 și	 grupuri	 de 
	 	 inițiativă	 cu	 aproximativ	 1.500	 de	 evenimente	 educaționale	 și	 
	 	 culturale	în	fiecare	an

Focus
	 Educație	culturală,	învățare	în	angajament,	educație	politică.
 Reprezentant legal Personalul proiectului 
  Michael	Aichholzer	 	 Doris	Rottermanner	BA	MA 
	 	 michael.aichholzer@kbw.co.at	 	 doris.rottermanner@kbw.co.at 
	 	 +43	463	536	576	21	 	 +43	463	536	576	24

Coordonator
Kärntner Bildungswerk  
Betriebs GmbH
Austria	(AUT)

Mießtaler	Straße	6
A-9020	Klagenfurt
+43	463	536	576	22
bildungswerk-ktn.at
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Efectele	schimbărilor	climatice	sunt	de	mult	 timp	imposibil	de	 ignorat.	Schimbările	climatice	grave,	 încălzirea	
globală,	poluarea	oceanelor,	topirea	accelerată	a	gheții	polare,	 inundațiile	asociate	și	alte	dezastre	naturale	și	
multe	altele	sunt	rezultate	ale	comportamentului	negativ	față	de	mediu	la	diferite	niveluri.	În	timp	ce	schimbările	
majore	necesită	cu	siguranță	influență	economică	și	politică,	protecția	mediului	și	a	climei	pot	 începe	la	nivel	
local.	 Este	 chiar	 indispensabil	 să	 implicăm	 societatea	 civilă	 în	 schimbările	majore	 sau	 chiar	 să	 le	modelăm	
împreună.

Zonele	rurale	și	urbane	se	confruntă	cu	provocări	diferite	atunci	când	este	vorba	despre	modul	în	care	implicarea	
societății	 civile	 poate	 aborda	 provocările	 schimbărilor	 climatice.	 Dar	 este	 clar	 că	 strategiile	 de	 adaptare	 la	
schimbările	climatice	trebuie	să	urmărească,	printre	altele,	 încurajarea	cetățenilor	să	 lucreze	 împreună	pentru	
găsirea	de	soluții	durabile	pentru	menținerea	sau	creșterea	calității	propriilor	lor	vieți.	Ca	proces	de	învățare	pe	
tot	parcursul	vieții,	educația	comunitară	poate	fi	una	dintre	acele	modalități	prin	care	putem	motiva	cetățenii	
să	participe	activ	 la	modelarea	comunităților	 lor	pentru	o	viață	mai	sustenabilă.Educația	comunitară	reunește	
cetățeni	 și	 organizații,	 le	 consolidează	 potențialul	 de	 autoeficacitate	 și	 îi	 abilitează	 să	 implementeze	 acțiuni	
comune	orientate	spre	nevoi	și	resurse	-	pentru	o	mai	bună	identificare	a	soluțiilor	pentru	un	viitor	durabil	și	viabil	
pentru	toți.

Datorită	cofinanțării	programului	Erasmus+	al	Uniunii	Europene,	trei	organizații	partenere	(Kärntner	Bildungswerk	
Betriebs	GmbH,	AUT	|	Asociația	Euro	Adult	Education,	RO	|	Cell	of	Alternative	Youth	Activities,	GRC)	au	avut	
șansa	de	 a	 face	 schimb	de	 experiență	 în	 educația	 comunitară	 în	 cadrul	 proiectului	 „Educația	 comunitară	 în	
domeniul	protecției	mediului	și	a	climei	ca	potențial	pentru	societatea	civilă”.	Proiectul	și-a	propus	să	dezvolte	
opțiuni	concrete	de	acțiune	pentru	cetățenii	din	zonele	rurale	și	urbane,	să	conștientizeze	problemele	legate	de	
schimbările	climatice	și	să	promoveze	o	schimbare	către	un	mod	de	viață	mai	sustenabil.

Experiențele	partenerilor	proiectului,	precum	și	rezultatele	chestionarelor	efectuate	cu	partenerii	rețelei	locale	și	
participanții	la	procesele	de	educație	comunitară	anterioare	din	fiecare	țară	au	fost	folosite	pentru	a	învăța	unii	
de	la	alții	și,	în	sfârșit,	pentru	a	dezvolta	ghidul	prezent	„Componente	pentru	educația	comunitară	de	success	în	
domeniul	protecției	mediului	și	a	climei”.	Acest	ghid	include	metode	de	educație	comunitară	care	pot	fi	aplicate	
în	domeniul	protecției	mediului	și	a	climei	și	oferă	sprijin	concret	organizațiilor	de	educație	a	adulților	pentru	
activarea	cetățenilor	din	zonele	urbane	și	rurale.

În	calitate	de	lider	de	proiect,	suntem	foarte	mândri	să	prezentăm	rezultatul	unui	proces	de	lucru	și	schimb	de	
experiență	de	doi	ani	și	dorim	să	mulțumim	pentru	buna	cooperare	din	cadrul	echipei	de	proiect,	precum	și	
pentru	angajamentul	partenerilor	proiectui!

Mai	mult,	multe	mulțumiri	sunt	adresate	tuturor	persoanelor	și	organizațiilor	care	ne-au	susținut	proiectul:

 ●	 Toți	cei	care	și-au	făcut	timp	să	participe	la	chestionare

 ●	 Toți	cei	care	au	contribuit	cu	expertiza	lor	la	îmbunătățirea	ghidului	cu	feedback-ul	lor	critic

 ●	 Toți	cei	care	vor	folosi,	distribui	și	dezvolta	în	continuare	colecția	și	rezultatele	noastre.

În	sfârșit,	mulțumiri	speciale	Agenției	Austriece	pentru	Cooperare	Internațională	în	Educație	și	Cercetare	(OeAD-
GmbH),	și	în	special	lui	Karin	Hirschmüller,	pentru	sprijinul	acordat	în	perioada	proiectului	și	tuturor	inițiatorilor	și	
participanților	(viitori)	în	procesele	de	educație	comunitară.
Contribuția	dumneavoastră	la	protecția	climei	și	a	mediului,	precum	și	la	multe	alte	probleme	care	pot	fi	abordate	
prin	educația	comunitară	este	foarte	apreciată.

Pentru	echipa	de	proiect
Doris Rottermanner, BA MA
Kärntner	Bildungswerk	Betriebs	GmbH	|	Lider	de	proiect

EDITORIAL
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1. DESPRE PROIECT

EDUCAȚIA COMUNITARĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI
A CLIMEI CA POTENȚIAL PENTRU IMPLICAREA SOCIETĂȚII CIVILE (CEDUP)

DURATA PROIECTULUI: 
1	noiembrie	2020	–	31	octombrie	2022	

SUBIECTE ȘI PRIORITĂȚI
Valori	comune,	angajament	civic	și	participare
Obiective	de	mediu	și	clima

PARTENERI DE PROIECT 

	 ● KBW	-	Kärntner	Bildungswerk	Betriebs	GmbH	(AUT)	–	Lider	de	proiect

	 ● ASOCIATIA	-	Asociatia	Euro	Adult	Education	(ROU)	–	Partener	de	proiect

	 ● KEAN	-	Cell	of	alternative	youth	activities	KEAN	(GRC)	–	Partener	de	proiect

Echipa proiectului CEduP (de la stânga la dreapta): 
Fenia Pistofidou (GRE), Doris Rottermanner (AUT), Mariana Matache (ROU), Marin Matache (ROU), Michael Aichholzer (AUT), Athina 
Abatzidi (GRE) & gazda celei de a II-a întâlniri transnaționale a proiectului din Grecia, Stavros Milionis, conducătorul KEAN.
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Pentru	 a	 face	 față	provocărilor	 aduse	de	 schimbările	 climatice,	 pentru	 comunități	 și	 locuitorii	 acestora,	 sunt	
necesare	strategii	care	să	răspundă	nevoilor	și	preocupărilor	cetățenilor	și	care	să	țină	cont	de	sprijinul	disponibil	
în	comunitate.

Participarea	cetățenilor	în	viața	comunități	nu	numai	că	sporește	calitatea	vieții,	ci	și	promovează	coeziunea	și	
identificarea	cu	localitatea	respectivă.	Oamenii	care	fac	diferența	în	comunitate	își	folosesc	abilitățile	și	talentele	
pentru	a-și	gestiona	în	mod	activ	mediul	de	viață	și	pentru	a	aduce	o	contribuție	semnificativă	la	viața	socială	și	
comunitară	a	comunității.	Dezvoltarea	și	modelarea	locală	eficientă	nu	pot	reuși	decât	prin	implicarea	activă	a	
oamenilor	care	locuiesc	acolo.

Astfel,	proiectul	urmează,	de	asemenea,	principiile	și	metodele	educației	comunitare	ca	învățarea	prin	participarea	
la	modelarea	vieții	comunitare.	Formele	de	învățare	abordate	aici	-	bazate	pe	definiția	organizației	austriece	„Ring	
Österreichischer	Bildungswerke“-	sunt	compuse	din	învățarea	prin:

	 ●	acțiune	comună	a	cetățenilor	(învățare	informală)

	 ●	oportunități	educaționale	adaptate	nevoilor	comunității	(învățare	non-formală)

	 ●	crearea	de	rețele	de	grupuri	și	organizații	locale	și	regionale.

Schimbările	climatice	vor	continua	să	crească	în	importanță	fiind	un	subiect	de	actualitate.	Efectele	schimbărilor	
climatice	se	vor	amplificași	vor	afecta	din	ce	 în	ce	mai	mult	domenii	ale	vieții	de	zi	cu	zi	din	zonele	rurale	și	
urbane.	O	instituție	de	educație	pentru	adulți	trebuie	să	țină	cont	de	aceste	provocări	cu	ofertele	sale.

Deoarece	 schimbările	 climatice	 pot	 fi	 înțelese	 și	 tratate	 în	mod	 adecvat	 doar	 ca	 o	 problemă	 internațională,	
cooperarea	transfrontalieră	și	schimbul	de	experiență	sunt	deosebit	de	valoroase.	În	plus,	diferite	țări	se	confruntă	
cu	provocări	diferite	din	cauza	condițiilor	lor	specifice.	Rezultatele	schimbului	de	experiență	din	cadrul	proiectului	
ar	 trebui	 să	 inspire	 instituțiile	de	educație	 a	 adulților	pentru	a	contracara	 schimbările	 climatice	prin	 activități	
orientate	către	comunitate	la	nivelul	societății	civile.

Scopul	general	al	proiectului	este	de	a	activa	implicarea	societății	civile	în	domeniul	protecției	climei.	Mai	mult,	
proiectul	își	propune	să	arate	opțiuni	de	acțiune	pentru	cetățenii	din	zonele	rurale	și	urbane,	să	crească	gradul	de	
conștientizare	cu	privire	la	problemele	legate	de	schimbările	climatice	și	să	promoveze	o	schimbare	către	un	mod	
de	viață	mai	durabil.	Prin	schimbul	de	experiență	au	fost	identificate	componente	pentru	educația	comunitară	
de	succes	în	domeniul	protecției	mediului	și	climei	și	au	fost	publicate	în	prezentul	ghid.	Proiectul	dorește	să	
ofere	instituțiilor	sprijin	concret	sub	forma	acestui	ghid	pentru	a	activa	cetățenii	din	regiunile	urbane	și	rurale	să	
participe	 la	modelarea	propriului	spațiu	de	viață.	Prin	 intermediul	proiectului,	părțile	 interesate	 (Stakeholders)	
sunt	informate	cu	privire	la	metodele	de	educație	comunitară,	ceea	ce	crează	așteptări	din	partea	acestora	de	o	
mai	mare	implicare	în	comunitate.

1.1. Informații generale și contextul proiectului

1.2. Obiectivele proiectului
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Obiective concrete:
	 ●	 Schimb	de	experiență	în	implementarea	proceselor	de	educație	comunitară	în	diferite	condiții	 
	 	 în	zonele	rurale	și	urbane	(învățând	unul	de	la	celălalt).

	 ●	 Elaborarea	de	criterii	de	bune	practici	pentru	educația	comunitară	în	domeniul	protecției	 
	 	 mediului	și	climei.

	 ●	 Colectarea	și	analiza	unui	număr	de	12	metode	de	educație	comunitară	și	adaptarea	la	 
	 	 domeniul	protecției	mediului	și	a	climei	precum	și	la	condițiile	țărilor	partenere	ale	proiectului.

	 ●	 Elaborarea	ghidului	„Componente	pentru	educația	comunitară	de	succes	în	domeniul	 
	 	 protecției	mediului	și	a	climei”	în	versiune	digitală	și	tipărită.

	 ●	 Diseminarea	ghidului	elaborat	către	organizațiile	locale	care	inițiază	procese	de	educație	 
	 	 comunitară.
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2. DESPRE GHID - REZULTAT CONCRET

2.1. Scopul și Beneficiarii Ghidului

Acest	ghid	este	rezultatul	final	al	colaborării	și	schimbului	de	experiențe	din	timpul	proiectului.

Acest	ghid	include	metode	de	educație	comunitară	care	pot	fi	aplicate	în	domeniul	protecției	mediului	și	a	climei	
pentru	cetățenii	din	zonele	urbane	și	rurale	pentru	a-i	activa	și	motiva	să	își	proiecteze	propriul	spațiu	de	viață.

Pe	de	o	parte,	ghidul	reprezintă	baza	pentru	viitoarea	activitate	a	partenerilor	de	proiect	întrucât	fiecare	instituție	
parteneră	lucrează	în	domeniul	educației	comunitare	iar	ghidul	oferă	metode	concrete	după	încheierea	proiectului.	
Tema	protecției	mediului	și	a	climei	va	însoți	toate	organizațiile	partenere	în	activitatea	lor	viitoare.	Ghidul	oferă	o	
bază	pentru	această	muncă,	care	poate	fi	accesată	în	orice	moment.

Pe	de	altă	parte,	ghidul	ar	trebui	să	fie	o	sursă	de	inspirație	pentru	instituții/organizații	pentru	a	activa	cetățenii	
din	regiunile	urbane	și	rurale	să	participe	la	modelarea	propriului	spațiu	de	viață.

În	cel	mai	bun	caz,	metodele	de	educație	comunitară	realizate	vor	promova	implicarea	voluntară,	care	poate	fi	
apoi	utilizată	pentru	alte	provocări	decât	cele	legate	de	mediu	și	schimbările	climatice	și	va	servi	drept	sursă	de	
inspirație	pentru	un	nou	angajament	civic.

2.2. Procesul de creare a Ghidului

Procesul	de	crearea	a	ghidului	s-a	bazat	pe	trei	accesări	diferite:	

 1	 Experiența	partenerilor	de	proiect	în	educația	comunitară
 2	 Experiența	profesioniștilor/instituțiilor	care	au	implementat	sau	susținut	deja	procese	de	
	 	 educație	comunitară
 3	 Experiența	cetățenilor	care	au	participat	deja	la	procese	de	educație	comunitară

Următoarele	etape	de	lucru	din	proiect,	au	condus	în	cele	din	urmă	la	elaborarea	ghidului:	

	 ●	 Culegerea de procese și metode de educație comunitară
	 	 Pe	baza	unui	proces	de	educație	comunitară	implementat	cu	succes	de	către	fiecare	organizație	parteneră
	 	 de	proiect,	metodele	de	educație	comunitară	au	fost	elaborate	și	împărțite	în	4	categorii,	pentru	a	permite
	 	 o	analiză	structurată	și	o	prezentare	ulterioară.	În	acest	fel,	a	fost	creat	și	pregătit	un	portofoliu	de	metode
	 	 din	diferitele	țări	partenere,	pentru	a	fi	analizate	și	adaptate	ulterior.	Categoriile	de	metode:
 
  1	 Metode	de	activare
  2	 Metode	de	cooperare
  3	 Metode	de	implementare
  4	 Metode	de	evaluare

	 ● Definirea criteriilor de bune practici
	 	 Criteriile	de	bună	practică	au	fost	elaborate	în	comun,	avand	la	baza	atât	o	perspectivă	institutională	cât	 
	 	 și	o	perspectivă	din	partea	participanților.În	acest	scop,	au	fost	create	două	chestionare	pentru	fiecare 
	 	 partener	de	proiect,	 în	vederea	chestionării	celor	două	grupuri	de	 respondenți	 (instituții	și	participanți). 
	 	 Din	punct	de	vedere	instituțional,	au	fost	intervievate	persoane	din	propria	organizație,	precum	și	persoane 
	 	 din	 organizațiile	 din	 rețea.	 Din	 punct	 de	 vedere	 al	 participanților,	 răspunsurile	 au	 fost	 colectate	 de	 la 
	 	 persoane	care	au	participat	deja	la	procesele	de	educație	comunitară.	
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	 ● Criteriile finale de bună practică sunt: 
  1	 Implicarea	cetățenilor	(responsabilitate)	/	Cetățenia	activă	
  2	 Sustenabilitate	în	domeniile	aer	/	apă	/	deșeuri	/	clădiri	/	mobilitate	/	zgomot	/	arhitectură	/energie	
  3	 În	conformitate	cu	Obiectivele	de	dezvoltare	durabilă	(ODD)	
  4	 Aspecte	privind	puterea	de	decizie	
  5	 Adaptabilitate	în	diferite	domenii	și	la	nevoile	unor	grupuri	țintă	specifice	
  6	 Transferabilitate

	 ● Selectarea și adaptarea metodelor de educație comunitară
	 	 Pentru	fiecare	partener	de	proiect,	au	fost	selectate	și	evaluate	opt	metode	(două	pe	categorie	de	metode) 
	 	 pentru	aplicabilitatea	lor	la	tema	protecției	mediului	și	a	climei	și	pentru	conformitatea	cu	criteriile	de	bune 
	 	 practici.	Au	fost	selectate	apoi,	de	la	toți	partenerii	proiectului,	un	total	de	trei	metode	per	categorie	(12	în 
	 	 total)	 pentru	 o	 analiză	 detaliată	 și	 adaptare	 la	 tema	 protecției	 mediului	 și	 a	 climei	 și	 condițiile-cadru 
	 	 respective	din	țările	partenere.	Adaptarea	metodelor	la	propriile	condiții-cadru	și	la	tema	protecției	mediului 
	 	 și	a	climei	a	fost	realizată	independent	de	fiecare	partener	de	proiect.	

	 ● Crearea și prezentarea ghidului pentru bune practici
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3. EDUCAȚIA COMUNITARĂ

3.1. Definiția generală a „educației comunitare”

Pe	baza	definiției	„Ring	Österreichischer	Bildungswerke”,	o	organizație-umbrelă	a	 instituțiilor	pentru	educația	
generală	 a	 adulților	 din	 Austria,	 precum	 Kärntner	 Bildungwerk,	 în	 cadrul	 proiectului	 nostru	 înțelegerea	
termenului„educație	comunitară”	este	următoarea:
 
Educație	comunitară	 (CE) = Învățare	prin	participare	 la	modelarea	vieții	comunității	ca	proces	de	 învățare	pe 
tot	parcursul	vieții

Învățarea în educația comunitară prin...

	 ...	ACȚIUNI	COMUNE	ale	cetățenilor	(învățare	informală)
	 ...	OFERTE	EDUCAȚIONALE	COMUNITARE	(învățare	non-formală)
	 ...	CONECTAREA	în	rețea	de	grupuri	și	organizații	locale	și	regionale	(NETWORKING)

Principii:

 ●	 Consolidarea	democrației	și	solidarității	în	comunități
 ●	 Conectarea	cu	nevoile,	interesele	și	resursele	locale
 ●	 Mai	multă	putere	de	decizie	prin	acțiune	comună
 ●	 Promovarea	proceselor	de	învățare	incluzive

3.2. Înțelegerea comună a educației comunitare - din perspectiva proiectului

În	prima	etapă	a	proiectului,	partenerii	au	realizat	un	studiu	al	punctelor	de	vedere	ale	profesioniștilor	din	instituții	
de	educație	a	adulților	și	ale	participanților	privind	experiențele	în	educația	comunitară.	

Mai	precis,	fiecare	partener	a	avut	sarcina	de	a	chestiona	cel	puțin	10	persoane	din	instituții	cu	experiență	în	educația	
comunitară	și	15	persoane	care	au	participat	deja	la	procesele	de	educație	comunitară.	Sondajul	a	fost	realizat	de	
KEAN	(Grecia)	și	KBW	(Austria)	printr-un	chestionar	online	iar	de	Asociația	Euro	Adult	Education	(România)	prin	
focus	grupuri.	Ambele	variante	au	fost	acceptate	de	partenerii	proiectului	din	cauza	situației	critice	din	perioada	
pandemiei	și	a	faptului	că	nu	au	fost	posibile	 interviuri	 față	 în	față	 în	fiecare	țară.	Din	perspectiva	 instituțională,	
fiecare	partener	a	putut	intervieva	11	profesioniști	în	educația	adulților	(33	în	total)	și	câte	17	persoane	(51	în	total)	
din	perspectiva	participanților.	

Rezultatele	chestionarelor	indică	experiențele	participanților,	precum	și	punctul	lor	de	vedere	asupra	problemelor	
de	mediu	și	a	modului	în	care	organizațiile	implementează	proiecte	de	educație	comunitară.	Potrivit	răspunsurilor,	
cu	toate	că	există	dorința	de	a	participa	la	educația	comunitară	în	special	pe	probleme	de	protecție	a	mediului	și	
schimbări	climatice,	publicul	este	puțin	informat	despre	proiectele	curente	sau	despre	posibilitățile	de	participare,	
doar	sporadic	au	fost	organizate	și	desfășurate	activități	pe	această	temă.	În	plus,	este	subliniată	importanța	
sprijinirii	autorităților	locale	în	implementarea	proiectelor	educaționale	orientate	către	comunitate,	precum	și	a	
finanțării	adecvate.

În	sfârșit,	atitudinea	și	conștientizarea	față	de	problemele	de	mediu	sunt	destul	de	încurajatoare,	întrucât	tot	mai	
mulți	oameni	par	să	recunoască	consecințele	schimbărilor	climatice,	pe	care	le-am	experimentat	din	ce	în	ce	mai	
intens	în	diferite	părți	ale	lumii	în	ultimele	decenii	-	cel	puțin	asta	este	percepția	organizațiilor	partenere	din	proiect.	

În	 cadrul	 primei	 întâlniri	 transnaționale	 de	 proiect,	 partenerii	 proiectului	 au	 discutat	 următoarele	 aspecte	 ale	
educației	comunitare:	Identificarea	personală	și	implicarea	cetățenilor	in	viața	comunității.	Aceste	aspecte	sunt	
considerate	ca	fiind	deosebit	de	benefice	pentru	participarea	la	procesele	de	educație	comunitară.	Nu	numai	
că	comunitatea	beneficiază	de	procesele	de	educație	comunitară	prin	modelarea	spațiului	comun	de	locuit,	dar	
participarea	are	și	aspecte	pozitive	pentru	participanții	înșiși.	În	acest	proces,	participanții	au	ocazia	unui	dialog	
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deschis	cu	reprezentanții	comunităților,	ai	administrației,	precum	și	ai	politicii	și	pot	să-și	susțină	preocupările.	
Comunitatea	este	înțeleasă	aici	ca	un	„laborator	de	învățare”	în	care	localnicii	își	pot	articula	și	dezvolta	ideile.	În	
acest	fel,	participanții	își	experimentează	potențialul	de	autoeficacitate,	de	exemplu,	care,	la	rândul	său,	poate	
avea	o	influență	pozitivă	asupra	propriei	încrederi	în	sine	și	asupra	bunăstării	în	comunitate.

Pe	 lângă	aspectele	pozitive,	care	sunt	exemplificate	aici,	partenerii	de	proiect	au	discutat	 și	 câteva	aspecte	
provocatoare,	 cum	 ar	 fi	 necesitatea	 de	 a	 găsi	 o	 armonizare	 între	 obiectivele	 individuale	 și	 cele	 comunitare.	
Implicarea	în	procesele	de	educație	comunitară	poate	fi,	de	asemenea,	provocatoare	pentru	cei	implicați,	dacă	
propriile	 așteptări	 nu	 sunt	 în	 armonie	 cu	 posibilitățile	 de	 implementare.	 Acest	 lucru	 necesită	 o	 sensibilitate	
deosebită	 din	 partea	 facilitatorilor	 de	 proces,	 a	 căror	 sarcină	 este,	 printre	 altele,	 să	 clarifice	 așteptările,	 să	
definească	obiective	comune	realiste	și	să	se	asigure	că	sarcinile	sunt	distribuite	între	participanți	într-o	manieră	
orientată	către	competențe.
 
Partenerii	 au	 discutat,	 de	 asemenea,	 câteva	 aspecte	 procedurale	 ale	 procesului,	 cum	ar	 fi	 durata	 ideală	 de	
desfășurare	și	au	apreciat	că	este	un	proces	pe	tot	parcursul	vieții	și	nu	poate	fi	definit	exact	deoarece	depinde	
de	comunitatea	respectivă	și	de	scopurile	propuse.

În	sfârșit,	partenerii	au	menționat	participarea	activă	a	comunității	la	toate	nivelurile	de	luare	a	deciziilor,	precum	
și	la	implementarea	acestora,	ținând	cont	de	diferitele	obiceiuri,	culturi	și	circumstanțe	de	viață.

3.3. Specificații pentru fiecare țară participantă în proiect

Educația	 comunitară	 se	 bazează	 întotdeauna	 pe	 condiții	 generale,	 care	 diferă	 în	 câteva	 detalii	 între	 țările	
europene.	Asemenea	specificități	de	țară	care	 în	condiții	generale	pot	fi	concepute	de	actorii	societății	civile,	
influențează	șansa	de	a	aplica	metodele	cu	succes.	Acestea	ar	trebui	menționate	înainte	de	a	vă	decide	dacă	să	
aplicați	metodele	așa	cum	sunt	descrise	în	aceste	ghiduri	sau	să	le	ajustați.	Câteva	exemple	de	condiții	generale	
relevante	care	au	fost	discutate	de	partenerii	proiectului:	

  Conditii legale si administrative 
	 	 Responsabilitățile	administrative	ale	comunităților	 (în	 relația	cu	alte	autorități	publice)	 în	problemele	de 
	 	 protecție	a	mediului	și	a	climei,	precum	și	în	alte	chestiuni	ale	educației	comunitare	sunt	diferite	în	țările 
	 	 europene.	Întrebarea	este	dacă	aveți	autoritățile	decizionale	de	care	aveți	nevoie	la	nivel	local	sau	dacă 
	 	 trebuie	să	integrați	autorități	de	decizie	de	la	diferite	niveluri	administrative	și	parteneri	de	cooperare	în 
	 	 proiectul	 dumneavoastră.	 Toate	 acestea	 au	 o	 influență	 asupra	 libertății	 creative,	 iar	 implementarea 
	 	 proiectului	depinde	de	rapiditatea	grupurilor	de	iniţiativă	locală

  Gradul formal de implicare a societății civile locale
	 	 In	țările	partenerilor	de	proiect	participarea	voluntară	este	perceputa	într-o	măsură	diferită,	este	organizată 
	 	 oficial	în	societăți	sau	organizații	de	voluntariat.	Din	experiența	noastră,	șansele	de	a	activa	oamenii	pentru 
	 	 noi	proiecte	depind,	de	asemenea,	de	gradul	de	formalizare	al	participariii	voluntare	și	in	general	ar	trebui 
	 	 să	fie	mai	mici	în	țările	cu	un	sector	de	voluntariat	formalizat	la	nivel	înalt	și	mai	mari	la	cele	cu	un	nivel	de 
	 	 voluntariat	formalizat	de	nivel	scăzut.		

  Comunicarea-comportamentul oamenilor
	 	 În	 esență,	 educația	 comunitară	 este	 întotdeauna	 un	 proces	 de	 comunicare.	 Experiența	 partenerilor 
	 	 proiectului	arată	că	comportamentul	de	comunicare,	mentalitatea	oamenilor,	au	o	 influență	 importantă 
	 	 asupra	șanselor	de	a	activa	oamenii	să	devină	parte	dintr-un	proces	de	comunicare	pe	subiecte	comunitare. 
	 	 În	țările	cu	o	mentalitate	de	comunicare	rezervată,	s-ar	putea	să	nu	fie	suficient	să	invitați	oamenii.	Este 
	 	 posibil	să	fie	necesar	să	implementați	elemente	de	activare	suplimentare	pentru	a	putea	începe	un	proces 
	 	 de	comunicare	dinamic.

Pentru	 a	 înțelege	 mai	 multe	 despre	 conceptul	 educației	 comunitare	 și	 particularitățile	 din	 țările	 partenere,	
următoarele	citate	din	chestionarele	realizate	în	cadrul	proiectului	oferă	o	idee	despre	modul	în	care	persoanele	
intervievate	descriu	educația	comunitară.
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Ce înțelegeți prin educație comunitară? (Exemple)

 ●	 „...	‘’o	oportunitate	pentru	oameni	de	a	lucrează	împreună	pentru	a	avea	o	viață	mai	bună,	mai	activă	și 
	 	 mai	sănătoasă.	Educația	comunitară	ne	învață	cum	să	fim	mai	puțin	narcisiști	și	să	ne	gândim	la	binele 
	 	 planetei	 și	 al	 celor	din	 jurul	 nostru.	Chiar	dacă	plantați	 un	copac,	 sau	colectați	 selectiv	gunoiul,	 toate 
	 	 acestea	vor	fi	în	beneficiul	fiecărei	persoane	din	comunitate,	nu	doar	al	dumneavoastră.“	(România)

	 ●	 „O	 „nouă”	 formă	 de	 educație,	 asemănătoare	 educației	 civice,	 care	 îi	 ajută	 pe	 oameni	 să-și	 schimbe 
	 	 percepția	asupra	a	ceea	ce	pot	face	efectiv	în	comunitate,	a	beneficiilor	pe	care	le-ar	putea	avea	acțiunile 
	 	 lor,	nu	numai	la	nivel	local,	ci	și	la	nivel	regional,	național	și	chiar	internațional.”	(România)

 ●	 „Prin	educația	comunitară,	 se	 înțelege	nu	numai	dezvoltarea	personală	ca	 individ,	ci	 și	o	dezvoltare	a 
	 	 comunității,	legată	de	oportunitățile	personale	și	profesionale,	de	afacerile	locale	și	de	protecția	mediului 
	 	 și	chiar	de	influențarea	procesului	decizional	la	toate	nivelurile.”	(România)

	 ●	 „Educația	comunitară	înseamnă	pentru	mine	că	oamenii,	indiferent	de	sex,	origine,	clasă	socială,	vârstă... 
	 	 pot	învăța	și	contribui	la	rezolvarea	problemelor	culturale	și	sociale.	Educația	comunitară	ar	trebui	să	fie, 
	 	 de	asemenea,	un	instrument	care	încurajează	oamenii	să	profite	de	participarea	lor	în	societate.	Ar	trebui 
	 	 să	le	ofere	oamenilor	un	sentiment	de	siguranta	și	o	motivație	de	a	avea	grijă	de	viața	lor	și	de	a	învăța	să 
	 	 și	prețuiască	propriile	abilități.	Ar	trebui	să	conștientizeze	că	toată	lumea	trăiește	aici	și	acum,	că	există 
	 	 rădăcini	sociale	și	istorice	din	care	am	evoluat	și	că	modelăm	mediul	pentru	generațiile	viitoare.”	(Austria)

	 ●	 „inițiative	 de	 (auto)educație	 orientate	 spre	 viața	 reală	 și	 lumea	 vieții	 indivizilor	 și	 comunităților	 întregi, 
	 	 precum	 și	 ale	 grupurilor	 de	 interese	 locale,	 care	 schimbă	 ceva	 pe	 teren,	 corectează	 dezechilibrele, 
	 	 promovează	coeziunea,	se	concentrează	pe	binele	comun	și	pe	mediu,	 respectă	oamenii	 și	natura.	 În 
	 	 acest	sens,	pot	fi	informați	de	profesioniști	și	experți	în	domeniu	și	pot	trece	prin	procese	parțial	moderate, 
	 	 precum	și	să	primească	sfaturi	profesionale.”	(Austria)	

	 ●	 „Prin	educație	comunitară,	înțeleg	că	este	un	program	de	instruire	pentru	cetățenii	unei	anumite	comunități, 
	 	 într-un	anumit	sector,	care	le	va	facilita	viața	de	zi	cu	zi.”	(Grecia)

 ●	 „Educație	comunitară	se	referă	la	grupuri	cu	caracteristici	comune	și	programe	privind	nevoile	educaționale 
	 	 comune.”	(Grecia)

Ce imagine îți vine în minte când te gândești la educația comunitară? (Exemple)

 ●	 „Îmi	imaginez	oameni	din	întreaga	lume,	precum	persoane	fizice,	diverse	grupuri,	ONG-uri,	care	participă 
	 	 voluntar	 la	 diverse	 activități	 locale	 și	 regionale	 care	 au	 ca	 scop	 să	 ajute	 oamenii	 să	 devină	 autonomi 
	 	 și	 să	 contribuie	 la	 dezvoltarea	 durabilă	 a	 comunității	 lor	 și,	 dintr-o	 perspectivă	mai	 largă,	 a	 întregului 
	 	 mediu.”	(Romania))

 ●	 „Îmi	 imaginez	 un	 grup	mare	 de	 oameni,	 care	 este	 implicat	 în	mod	 regulat	 în	 diverse	 activități,	 ca	 de 
	 	 exemplu:	unii	curăță	albia	râului	din	comuna	iar	în	alta	parte	un	grup	de	voluntari	ridică	gunoiul	și	au	grijă 
	 	 de	mediul	înconjurător.”	(Romania)

	 ●	 Imaginea	care	îmi	apare	în	minte	poate	fi	foarte	diferită:	„Un	cerc	verde“,	sau	„Un	parc,	o	pătură	de	picnic 
	 	 în	verdeață,	oameni	care	vorbesc,	beau	cafea	sau	mănâncă	înghețată.	Există	„o	grămadă	de	râsete“,	de 
	 	 „floarea	vieții“	sau	„flipchart-uri	și	săli	de	clasă,	dar	și	plimbări	 în	natură,	 libertate,	cunoștințe,	grup	de 
	 	 oameni	care	au	un	interes	comun“	(răspunsuri	din	Austria)

	 ●	 „Când	mă	gândesc	la	educația	comunitară,	mă	gândesc	la	un	grup	de	oameni	de	toate	vârstele	care	sunt 
	 	 dornici	să	învețe	și,	desigur,	un	educator	talentat.	Consider	că	comportamentul	educatorului-profesor	este 
	 	 cel	care	poate	determina	dacă	o	educație	comunitară	are	succes	sau	nu.”	(Grecia)

	 ●	 „Cetățenii	unei	comunități	 lucrează	 împreună	pentru	a	atinge	un	obiectiv	comun	de	care	vor	beneficia 
	 	 grupurile	vulnerabile	și	societatea	în	general.”	(Grecia)
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3.4. Experiențe și exemple de bune practici

Experiența austriacă  „Grădina comunității Kollitschkeusche”

Proiectul	„Community	Garden	Kollitschkeusche”	a	fost	dezvoltat	în	cadrul	„Inițiative:	Living	space	community“.	
Inițiativa:	Living	Space	Community	este	o	cooperare	între	Guvernul	Național	Carintia,	Kärntner	Bildungswerk	și	
comunitatea	respectivă.

Cerințele	pentru	ca	comunitatea	să	participe	 la	aceasta	 inițiativă	 și	 astfel	 să	primească	sprijin	 financiar	este	
implementarea	unui	proces	de	participare	a	cetățenilor	pentru	dezvoltarea	locală	și	regională.	Obiectivele	acestei	
inițiative	sunt:	

 ●	 Dezvoltare	și	modelare	locală	eficientă:	Implicarea	activă	a	localnicilor.
 ●	 Rețele	sociale	în	localități,	comunități	și	regiuni:	Promovarea	și	susținerea	angajamentului	personal	față	de 
	 	 comunitate	 prin	 accentuarea	 responsabilității	 cetățenilor	 pentru	 propriul	 mediu	 de	 viață	 sunt	 stabilite	 
	 	 și	extinse.

Rezultatele	proceselor	anterioare	de	participare	a	cetățenilor	 (adică	preocupările	și	dorințele	cetățenilor)	sunt	
apoi	preluate	și	sunt	căutate	persoane	care	ar	dori	să	planifice	și	să	implementeze	în	comun	măsuri/proiecte	pe	
aceste	teme.	În	cazul	exemplului	nostru	de	bună	practică,	dorința	pentru	o	grădină	comună	și	supravegheată	a	
apărut	deja	în	timpul	procesului.

PRINCIPALE TEME ALE PROCESULUI DE EDUCAȚIE COMUNITARĂ

 ●	 Eveniment	de	informare	pe	tema	„grădina	comunitară”	în	comunitate
 ●	 Se	caută	persoane	interesate,	persoane	care	doresc	să	participe	la	proiect
 ●	 Planificarea,	dezvoltarea	și	construirea	unei	grădini	comunitare	
 ●	 Utilizarea	grădinii	comunitare	și	astfel	revitalizarea	vieții	locale
 ●	 Dezvoltarea	durabilă	a	unei	rețele	de	actori	voluntari
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OBIECTIVELE PROCESULUI DE EDUCAȚIE COMUNITARĂ

 ●	 Înființarea	și	implementarea	grădinii	comunitare	în	sat
 ●	 Revitalizarea	vieții	comunității
 ●	 Încurajarea	și	consolidarea	activității	de	voluntariat	și	construirea	rețelelor	sociale	

DEZVOLTAREA REȚELEI

 ●	 Facilitator:	educator	de	adulți	de	la	Kärntner	Bildungswerk.
 ●	 Participanți:	din	aproximativ	15	persoane	care	au	participat	la	evenimentul	de	informare,	5	au	fost	activate 
	 	 pentru	prima	întâlnire	de	lucru.	În	continuarea	procesului,	la	întâlnirile	de	lucru	respective	au	participat	între 
	 	 2	și	7	persoane.
 ●	 Părți	interesate:	primarul	municipiului	și	centrul	de	întreținere	al	municipiului	
 ●	 Partener	de	cooperare:	Proiectul	 „Grădina	din	Epoca	de	Piatră”	 („Grădina	din	Epoca	de	Piatră”	a	 fost 
	 	 integrată	în	grădina	comunitară	Kollitschkeusche,	care	provine	dintr-un	alt	proiect	și	face	parte	din	grădina 
	 	 comunitară	încă	de	la	începuturile	sale)
 ●	 Sponsor:	Guvernul	Național	Carintia	(50%	din	costuri)

PROCEDURA DE PROCES

După	procesul	de	participare	a	cetățenilor,	a	avut	loc	o	întâlnire de contact cu primarul municipiului (1) pentru	
a revizui rezultatele și starea curentă (2)	după	organizarea	acestui	proces.	Pe	această	bază	a	fost	planificat	
și	implementat	un	eveniment de informare (3)	pe	tema	grădinilor	comunitare.	Persoanele	potențial	interesate	
au	fost	abordate	în	prealabil	de	noi	și	de	comunitate,	iar	evenimentul	de	informare	în	sine	a	fost	programat	după	
prezentarea	ceremonială	a	certificatelor	câștigătorilor	„Olimpiada	de	flori	din	Carintia”	(concurs	pentru	cele	mai	
frumoase	aranjamente	florale	realizate	atăt	de	persoane	fizice	căt	și	de	municipalitate).	Comunitatea	a	presupus	
că	acești	oameni	ar	avea	cel	puțin	un	interes	minim	în	grădinărit.	La	eveniment,	5	persoane	au	fost	recrutate	
pentru	o	primă	întâlnire	de	lucru	pentru	construirea	unei	grădini	comunitare.	În	plus,	potențialii	participanți	au	fost	
informați	despre	procesul	de	educație	comunitară	prin	
mai	multe	articole	în	ziare regionale (4)	precum	și	prin	
contact	personal direct (5).	

Această	fază	de	activare	a	 fost	urmată	de	o	fază	de	
lucru	de	1,5	ani	cu	un	 total	de	14 întâlniri de lucru 
(6)	a	câte	2	-	7	persoane,	până	când	în	final	grădina	
comunității	a	fost	deschisă	în	vara	anului	2018.	Fiecare	
întâlnire	a	fost	susținută	de	un	facilitator	sub	formă	de	
moderare	 și	documentare.	Toate	documentațiile (7) 
și	 procesele-verbale	 au	 fost	 rezumate	 într-un	 „jurnal	
de	 bord”	 și	 trimise	 ulterior	 participanților,	 precum	 și	
primarului.

După	procesul	oficial	(s-a	încheiat	cu	ultima	întâlnire)	
contactul cu participanții	 a	 fost	 menținut	 și	 s-a	
stabilit	 o	cooperare ulterioară.	 În	 plus,	 echipa	și-a fondat propria asociație,	 care	 a	 devenit	 și	membră	 a	
Kärntner	Bildungswerk.	Deja	 în	timpul	procesului	grădinii	comunitare	a	apărut	 în	rândul	actorilor	dorința	de	a	
renova	casa	care	se	află	în	zona	grădinii,	într-o	etapă	următoare.	O	altă	preocupare	a	fost	și	este	în	continuare	
organizarea	de	oferte	educaționale	locale	care	să	se	adreseze	și	mai	multor	cetățeni.	În	2020,	asociația	a	decis	
să	se	transforme într-o „Örtliches Bildungswerk “(asociație	educațională	organizată	de	voluntari),	deoarece	
activitățile	merg	dincolo	 de	 simpla	 grădină	 comunitară.	 Asociațiile	 educaționale	 organizate	 de	 voluntari	 sunt	
puncte	de	contact	pentru	preocupările	cetățenilor	 legate	de	educație	 și	 cultură,	platforme	pentru	 voluntariat	
și	 implementatorii	 de	 diverse	 activități.	 Ei	 lucrează	 cu	 biroul	 Kärntner	 Bildungswerk	 și	 sunt	 sprijiniți	 activ	 în	
proiectele	 lor.	 În	plus,	 există	o	 cooperare	 suplimentară	 cu	 actori	 individuali	 din	 alte	proiecte,	 de	 exemplu,	 o	
cooperare	cu	un	actor	din	proiectul	numit	„Natura în grădină”.
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OBIECTIVE REALIZATE 

 ●	 Deschiderea	grădinii	comunitare	
 ●	 De	atunci	grădina	este	folosită	de	cetățeni	
 ●	 Comunitatea	a	fost	revitalizată
 ●	 Participanții	au	format	o	rețea	și	au	fondat	o	asociație
 ●	 Grădina	servește	ca	loc	de	întâlnire	și	educație	(chiar	și	iarna	sunt	întâlniri	regulate	în	hanurile	locale).

PROVOCĂRI ÎN ÎN TIMPUL PROCESULUI DE 
EDUCAȚIE COMUNITARĂ

O	 provocare	 în	 timpul	 procesului	 a	 fost	 păstrarea	 și	
recrutarea	participanților	la	planificarea	și	implementarea	
grădinii.	Participanții	înșiși	au	fost	adesea	dezamăgiți	și	
demotivați	atunci	când	doar	cinci	sau	mai	puțini	oameni	
s-au	 alăturat	 întâlnirilor	 de	 lucru.	 În	 prima	 jumătate	 a	
procesului	 a	 existat	 un	 punct	 scăzut,	 când	 doar	 2	
persoane	 s-au	 prezentat	 la	 întâlnirea	 de	 lucru.	 Aici	
munca	motivațională	a	 facilitatorului	de	proces	a	 fost	
foarte	importantă.

O	 a	doua	provocare	 în	 proces	 ar	 fi	 putut	 veni	 de	 la	
reținerile	avute	de	un	vecin	mai	aparte.	Dar	problemele	
au	 fost	 prevenite	 inteligent,	 invitându-l	 personal	 la	
întâlnirile	de	lucru,	oferindu-i	o	bancă	in	grădină	și	organizând	unele	dintre	întâlnirile	de	lucru	la	restaurantul	său.	
Atunci	a	devenit	clar	cât	de	important	este	să	luăm	în	serios	rezervele	și	să	implicăm	direct	vecinătatea	în	astfel	
de	proiecte.
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CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE DE SUCCES

 ●	 Legături	cu	subiecte	similare	(vezi	seara	infor-mativă	ca	parte	a	unei	ceremonii	de	premiere)
 ●	 Implicarea	și	luarea	în	considerare	a	părțilorinteresate	(susținători	și	oponenți)
 ●	 Implicarea	persoanelor	cu	competențe	diferite
 ●	 Mod	de	comunicare	deschis	și	empatic
 ●	 Informarea	regulată	a	cetățenilor	despre	activități	(proces	transparent)
 ●	 Deschidere	către	alți	participanți
 ●	 Rezultate	vizibile	și	măsurabile
 ●	 Continuitatea	activităților	după	încheierea	proiectului
 ●	 Aspect	pedagogic:	rezultatul	este	un	loc	pedagogic

DISEMINARE ÎN ALTE STATE(FEDERALE) ȘI MUNICIPII 

În	proiectul	grădinii	comunitare,	ca	și	în	Inițiativa	Spațiului	de	Viață	Comunitar,	este	foarte	important	că	acestea	
au	corespuns	cu	dorințele	și	preocupările	cetățenilor.	Transferarea	acestui	proiect	către	alte	municipalități	are	
sens	doar	în	cazul	în	care	și	cetățenii	de	acolo	sunt	interesați	să	înființeze	o	grădină	comunitară.

Fiind	un	exemplu	de	bună	practică	și	durabilă,	proiectul	a	fost	prezentat	de	mai	multe	ori	și	a	fost	publicat	de	mai	
multe	ori	în	revista	Kärntner	Bildungswerk.

ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU PROIECT 

Proiectele	din	cadrul	 Inițiativei:	Spațiu	de	viață	comunitar	și	procesele	de	educație	comunitară	sunt	puternic	
preocupate	de	abordarea	temelor	populației,	de	activarea	oamenilor	și,	în	cele	din	urmă,	de	a	obține	următoarele	
rezultate:
 
 ●	 Consolidarea	identității	regionale	și	locale
 ●	 Implicarea	și	consolidarea	capitalului	social	al	comunității
 ●	 O	implicare	mai	profundă	cu	mediul	de	viață	al	comunității	de	origine
 ●	 Interes	pentru	participarea	la	evenimente	comunitare
 ●	 Participarea	activă	la	măsurile	de	elaborare	și	implementare	a	etapelor	de	dezvoltare	-	
	 	 Participare	activă	la	dezvoltarea	și	proiectarea	locală
 ●	 Climat	bun	pentru	munca	voluntară	-	se	înființează	structuri	de	voluntari
 ●	 Cooperarea	între	diferiți	actori	din	comunitate/regiune	este	încurajată,	dezvoltată	și	susținută
 ●	 Creșterea	calității	vieții	în	comunitate
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Experiența greacă „Geo-Ergon Paideia”

Educația	 este	 un	 factor	 esențial	 în	 lupta	 globală	 din	 ce	 în	 ce	mai	 urgentă	 împotriva	 schimbărilor	 climatice.	
Cunoștințele	 referitoare	 la	 acest	 fenomen	 ajută	 cetățenii	 fiecărei	 comunități	 să	 înțeleagă	 și	 să	 abordeze	
consecințele	încălzirii	globale,	îi	încurajează	să-și	schimbe	comportamentul	și	îi	ajută	să	se	adapteze	la	ceea	ce	
este	deja	o	urgență	globală.

Unul	dintre	scopurile	principale	ale	lui	Kean	este	protecția	mediului.	A	implementat	o	serie	de	activități	pe	această	
temă	 variind	de	 la	 schimburi	 și	 cursuri	 de	 formare	până	 la	 parteneriate	 strategice,	 cercetări,	 evenimente	de	
conștientizare	și	conferințe.	Kean	a	creat	primul	joc	de	masă	despre	mediu	și	a	organizat	sute	de	evenimente	de	joc	
folosind	versiunea	sa	de	podea	pentru	sensibilizarea	copiilor,	tinerilor	și	adulților.	Economia	circulară,	schimbările	
climatice,	spațiile	verzi	urbane,	economia	verde	și	antreprenoriatul,	reciclarea	și	un	stil	de	viață	ecologic	sunt	
în	centrul	intereselor	sale.	Organizează	cel	puțin	10	evenimente	de	voluntariat	de	curățenie	și	întreținere	pe	an,	
implementează	ateliere	de	 reciclare	și	grădinărit	pentru	copiii	de	școală	primară,	 tururi	educaționale	 în	spații	
verzi	publice	și	parcuri	și	participă	cu	diferite	evenimente	 la	Săptămâna	Verde	a	UE	și	alte	 inițiative	similare.	
Organizația	are	membri	și	o	rețea	largă	de	experți	colaboratori	pe	această	temă.

DESPRE PROIECT

Proiectul	european	„Geo-Ergon	Paideia”	finanțat	de	Programul	Erasmus+,	a	început	în	2016,	ca	o	colaborare	
între	Școala	Europeană	și	municipiile	din	Grecia,	România	și	Germania,	având	ca	scop	formarea	elevilor	din	școli	
de	nivel	secundar	pentru	a	deveni	viitori	eco-fermierii.	

Scopul	 proiectului	 a	 fost	 implementarea	 unui	 parteneriat	
strategic	 durabil	 între	 universități	 europene	 –	 centre	 de	
cercetare,	municipalități,	școli	pentru	a	consolida	conceptul	
de	educație	agricolă	și	dezvoltare	durabilă	în	zonele	rurale	
printr-o	abordare	interdisciplinară	integrată.
Accentul	 a	 fost	 atragerea	 elevilor	 de	 școală	 înainte	 de	 a	
atinge	nivelul	de	selectare	a	unei	anumite	programe/direcție	
de	curs	în	timpul	liceului.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROCESULUI DE 
EDUCAȚIE COMUNITARĂ

Programul	 de	 formare	 a	 fost	 organizat	 cu	 următoarele	
activități	de	învățare	transnațională:

 1	 Cursuri	deschise	„Start-up	Farm”	pentru	elevii	școlii 
	 	 de	la	Gimnaziul	din	Geraki	/Grecia
 2	 Cursuri	deschise	„Start-up	Farm”	pentru	elevii	școlii 
	 	 de	 la	 Școala	 Gimnazială	 Adrian	 V.	 Radulescu	 din 
	 	 Murfatlar	/România
 3	 Atelier	 de	 învățare	 experimentală	 în	 Saarbrücken 
	 	 (Germania)	 printr-o	 vizită	 de	 studiu	 la	 institutul	 de 
	 	 cercetare	 IZES	 și	 Rezervația	 Biosferei	 UNESCO 
	 	 Bliesgau.	

SCOPUL PROCESULUI DE EDUCAȚIE COMUNITARĂ

Scopul	proiectului	a	fost	de	a	motiva	tinerii	să	se	angajeze	în	sectorul	agricol,	oferindu-le	experiență,	educație,	
învățare	experiențială,	cunoștințe	și	abilități.	Utilizarea	noilor	tehnologii	vine	prin	interacțiunea	cu	parteneri	din	
diferite	țări.	Acțiunile	proiectului	s-au	concentrat	asupra	elevilor,	dar	și	asupra	profesorilor	și	părinților	acestora,	
cu	cooperarea	autorităților	și	comunităților	locale	și	cu	ajutorul	părților	interesate.

Beneficiarii	acestui	proiect	au	 fost	200	de	elevi/studenți	din	școli	și	universități	din	 țările	partenere.	Părinți	ai	
studenților,	profesioniști	din	mediul	academic	și	cercetători,	tineri	antreprenori	și	autorități	locale	și	guvernamentale.
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PRINCIPALELE REZULTATE ALE PROIECTULUI

Rezultatele	obținute	în	urma	procesului	de	educație	comunitară	au	fost:

 1	 Sensibilizarea	elevilor	cu	privire	la	perspectivele	profesionale	din	sectorul	agricol.
 2	 Creșterea	gradului	de	conștientizare	cu	privire	la	importanța	competențelor	transferabile	pentru	
	 	 dezvoltarea	profesională.
 3	 Introducerea	elevilor	în	conceptele	de	bază	ale	antreprenoriatului.
 4	 Dezvoltarea	unei	abordări	educaționale	integrate	către	un	concept	de	dezvoltare	rurală	durabilă.
 5	 Idei	pentru	dezvoltarea	unei	noi	școli	de	vară	pe	agricultură	ecologică.
 6	 Creșterea	abilităților	de	afaceri	ale	elevilor/studenților	și	a	atitudinii	pozitive	față	de	lansarea	propriei
	 	 companii	agricole.
 7	 Transferul	de	cunoștințe	și	experiență	legate	de	antreprenoriat,	între	partenerii	de	proiect	și	părțile
	 	 interesate.

IMPACTUL PROIECTULUI

Procesul	de	evaluare	(evaluare	intermediară	și,	respectiv,	evaluare	anuală	a	proiectului)	relevă	un	impact	deosebit	
de	puternic	asupra	părții	de	proiect	a	comunităților:

 ˃	 comunităţile	respective	au	devenit	mai	deschise	şi	mai	receptive
 ˃	 cetățenii	au	început	să	discute	mai	mult	despre	ceea	ce	trebuie	făcut	și	ce	pot	face	ei	înșiși
 ˃	 sunt	pe	o	cale	de	comunicare	modernă,	manifestând	mai	mult	interes	pentru	problemele	civice
 ˃	 La	ședințele	consiliilor	locale	participă	în	mod	regulat,	iar	cetățenii	prezintă	propuneri	
	 	 de	dezbateri	și	soluții.
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Experiența românească „Cetățeanul în Primul Rând”

Proiectul	național	„Cetățeanul	în	Primul	Rând”	a	început	în	2005,	ca	o	colaborare	între	Asociația	Universităților	
Populare	Germane	–proiect	România	și	Fundația	Friedrich	Ebert	România.	

OBIECTIVELE PROCESULUI DE EDUCAȚIE COMUNITARĂ

Scopul	principal	al	proiectului	este	educarea	cetățenilor	pentru	a	se	implica	activ	în	viața	comunității.
Pentru	a	atinge	acest	scop	general,	proiectul	a	fost	axat	pe	4	obiective	principale:

 ●	 Crearea	unei	rețele	naționale	de	facilitatori	comunitari	în	40	de	localități;
 ●	 Formarea	și	educația	continuă	a	facilitatorilor	comunitari;
 ●	 Informarea	cetățenilor	din	cele	40	de	localități	despre	democrația	participativă
 ●	 Formarea	competențelor	de	bază	pentru	cetățeni	prin	participarea	lor	activă	la	viața	comunității.

Beneficiari direcți ai	proiectului:

 ●	 40	de	persoane	selectate	din	cele	40	de	localități	care	vor	învăța	cum	să	conducă	dezbateri	cu	cetățenii	și 
	 	 cum	să-i	implice;	
 ●	 cetățeni	de	rând	din	40	de	localități	din	diferite	județe	din	România;
 ●	 autoritățile	publice	locale	din	toate	localitățile	și	comunitățile	implicate	împreună	cu	beneficiarii	direcți.

PROCEDURA DE PROCES

 1	 Lansarea	proiectului,	selectarea	comunităților	și	a	responsabililor	din	fiecare	localitate.
	 	 Încă	de	la	început	s-au	făcut	selectat	localitătile,	astfel	încât	să	existe	un	raport	egal	între	orașe	mari,	orașe
	 	 mici	și	comune,	cu	scopul	de	a	evalua	impactul	proiectului.	Așa	cum	era	de	așteptat,	proiectul	a	avut	un 
	 	 succes	mai	mare	în	comune	și	în	orașele	mici.
 2	 Colectarea	de	 informații	și	 feedback	cu	privire	 la	nevoile	și	deschiderea	cetățenilor	față	de	 implicare	 in 
	 	 viata	comunității
 3	 Instruirea	facilitatorilor	locali	în	două	seminarii	naționale	
 4	 Organizarea	 de	 seminarii	 locale	 cu	 și	 pentru	 cetățeni	 în	 toate	 localitățile	 incluse	 în	 proiect	 –	 3	 ani	 
	 	 (aproximativ	10	seminarii	pe	an);
 5	 Evaluarea	intermediară	și	respectiv	evaluarea	anuală	a	proiectului.	
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În cadrul primului seminar participanții: 

 ●	 au	 identificat	 responsabilitățile	 facilitatorului 
	 	 local	 și	 au	 conștientizat	 rolul	 acestuia	 în 
	 	 implementarea	proiectului;
 ●	 au	învățat	metode	de	implicare	a	cetățenilor	în 
	 	 rezolvarea	 problemelor	 comunității	 (întâlniri 
	 	 publice,	 comitete	 de	 consultare	 a	 cetățenilor, 
	 	 grupuri	de	inițiativă,	audieri	și	dezbateri	publice):
 ●	 s-au	 familiarizat	 cu	 cadrul	 legal	 privind 
	 	 democrația	participativă	și	reprezentativă
	 ●	 legile	 cu	 privire	 la	 actul	 liberei	 informații 
	 	 și	transparența	administrației	publice,	drepturile 
	 	 cetățenilor:
 ●	 au	 primit	 informații	 despre	 rolurile, 
	 	 responsabilitățile	și	competențele	funcționarilor 
	 	 publici,	 despre	 Consiliul	 Local	 și	 Primăria, 
	 	 Consiliul	Județean	și	Prefectura;
 ●	 au	 fost	 informaţi	 cu	 privire	 la	 etapele	 de 
	 	 elaborare	a	bugetelor	locale.	

În cadrul celui de-al doilea seminar de formare 
participanții:

 ●	 au	învățat	metodele	de	comunicare	cu	cetățenii
 ●	 au	dobândit	abilități	de	comunicare	cu	grupuri;	
 ●	 s-au	 familiarizat	 cu	 etapele	 si	 mijloacele	 
	 	 de	prezentare;
 ●	 au	docândit	abilități/competențe	de	formare

În	 timpul	 implementării	 proiectului,	 coordonatorul	
național	 monitorizează	 activitățile	 proiectului,	 se	
întâlnește	cu	facilitatorii	comunitari	și	oferă	consultanță	
pentru	organizarea	și	desfășurarea	seminarelor	locale.
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De	menționat	 că	 fiecare	 seminar	 local	 oferă	 oportunitatea	 unei	 experiențe	 unice	 de	 lucru	 și	 derulare	 a	 unui	
astfel	de	eveniment.	Chiar	dacă	fiecare	seminar	are	specificul	său,	la	sfârșitul	unui	seminar	de	2	zile	de	obicei,	
rezultatele	sunt	următoarele:

 ●	 Informarea	 cetățenilor	 (20-30	 de	 cetățeni	 sunt	 prezenți)	 despre	 democrația	 participativă,	 drepturile	 și 
	 	 obligațiile	cetățenilor	și	cadrul	legal,	precum	și	exercitarea	instrumentelor	democrației	participative;
 ●	 Inițierea	grupului	de	inițiativă	locală	–	GIL;	
 ●	 GIL	elaborează	un	plan	local	de	acțiune	privind	rezolvarea	problemelor	identificate	în	cadrul	comunității	și 
	 	 selectate	de	participanți.

PRINCIPALE TEME ALE PROCESULUI DE EDUCAȚIE COMUNITARĂ

Câteva	 teme	 ale	 seminarelor	 locale	 au	 fostt:	 „Democrația	 participativă”,	 „	 Democrației	 participative	 și	
dezvoltarea	parteneriatelor”,	„Implicarea	cetățenilor	în	viața	comunității	locale”,	„Cetățeanul,	societatea	civilă	și	
administrația	publică	locală”.	”	,	„Administrația	publică	locală	în	serviciul	cetățenilor”,	„Informează-te	și	participă	
–	 Este	 comunitatea	 ta!”,	 „Educația	 cetățenilor	 și	 metode	 de	 implicare	 a	 acestora	 în	 rezolvarea	 problemelor	 
comunității”	etc.

DEZVOLTAREA REȚELEI

Participanții	la	seminarii,	cetățeni	de	diferite	vârste	și	proveniți	din	diferite	categorii	sociale,	sunt	implicați	activ	în	
seminarii;	astfel,	ei	practică	instrumentele	democrației	participative,	identifică	problemele	comunităților	și	pun	la	
punct	planuri	de	acțiune	pentru	a	rezolva	problemele	specifice	identificate.	Nu	în	ultimul	rând,	se	constituie	un	
Grup	de	Inițiativă	Locală	(GIL)	cu	scopul	de	a	coordona	punerea	în	practică	a	planurilor	respective.

De	menționat	este	colaborarea	excelentă	dintre	fiecare	GIL	și	Administrația	Publică	Locală	respectivă.

Facilitatorii	comunitari	și	membri	ai	GIL-urilor	din	alte	localități	ale	rețelei	sunt	invitați	să	participe	la	seminariile	
locale,	pentru	a	împărtăși	cele	mai	bune	practici	din	comunitățile	din	care	provin.

REZULTATELE PROCESULUI DE EDUCAȚIE
COMUNITARA

Iată	 câteva	 dintre	 rezultatele	 practice,	 potențiale	
temeiuri	pentru	noi	inițiative:	

 ●	 în	 Craiova	 –	 curățarea	 zonelor	 orașului	 și 
	 	 programe	de	educație	civică;	
 ●	 la	 Cluj	 –	 organizarea	 de	 întâlniri	 cu	 privire	 la 
	 	 cele	 mai	 bune	 soluții	 pentru	 centrale	 termice	 
	 	 din	apartamente;
 ●	 a	Fălticeni	–	reabilitarea	unui	parc	și	a	unui	loc 
	 	 de	joacă	pentru	copii;
 ●	 în	Mândra	–	curățarea	și	 igienizarea	șanțurilor, 
	 	 dar	 și	 toaletarea	 copacilor	 și	 asigurarea 
	 	 protecției	împotriva	paraziților;
 ●	 la	Suceava	–	semaforizarea	intersectiei	„Curcubeul”,	ecologizarea		parcului	„Şipote”,	reabilitarea	unui	loc	 
	 	 de	joacă	lângă	grădiniţa	„Prichindelul”;	
 ●	 în	Drajna	–	amenajarea	unei	livezi	de	pomi	fructiferi;
 ●	 în	Belin	–	asigurarea	apei	potabile	pentru	școala	Belin-Vale;
 ●	 în	Izvoarele	–	curăţarea	văii	râului	din	localitate	
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EVALUAREA PROCESULUI
 
 ●	 În	 fiecare	 an,	 în	 timpul	 evaluării	 anuale	 a 
	 	 proiectului,	există	un	schimb	de	experiență	cu 
	 	 reprezentanții	 tuturor	 localitaților	 și	 sunt 
	 	 organizate	 spații	 de	 prezentare	 pentru	 a	 afișa 
	 	 rezultatele	proiectului.
 ●	 Procesul	 de	 evaluare	 (evaluare	 intermediară 
	 	 și,	 respectiv,	 evaluare	 anuală	 a	 proiectului) 
	 	 dezvăluie	 un	 impact	 deosebit	 de	 puternic 
	 	 asupra	comunităților	participante	în	proiect:

  ●●	 comunitățile	 respective	 au	 devenit	 mai 
	 	 		 deschise	și	mai	receptive;
  ●	●	 cetățenii	 au	 început	 să	 discute	 mai	 multe 
	 	 		 despre	ce	se	face	și	despre	ce	fac	ei	înșiși; 
	 	 		 sunt	 pe	 o	 cale	 de	 comunicare	 modernă, 
	 	 		 arătând	mai	mult	 interes	pentru	problemele	 
	 	 		 civice;	 	
	 	 ●		 	 ●	 la	 ședințele	 consiliilor	 locale	 participă	 în	 mod	 regulat	 și	 cetățeni	 care	 prezintă	 propuneri	 de	 
	 	 		 dezbateri	și	soluții.

PROVOCĂRI ÎN ÎN TIMPUL PROCESULUI DE EDUCAȚIE COMUNITARĂ

 ●	 selectarea	unor	buni	facilitatori,
 ●	 rețea	de	comunitati	implicate	
 ●	 mentalitatea	reprezentanţilor	Administraţiei	Publice	Locale.

FINANȚARE

Proiectul	este	înca	în	derulare	în	unele	localități	chiar	și	după	ce	DVV-international	si	Fundația	Friedrich	Ebert	au	
încetat	finanțarea,	prin	surse	locale	de	finanțare.		

DISEMINARE ÎN ALTE ȚĂRI ȘI ÎN ALTE COMUNITĂȚI 

IÎn	plus,	proiectul	a	fost	implementat	în	Republica	Moldova,	în	20	de	localități,	din	nou	cu	sprijinul	financiar	al	
Fundației	Friedrich	Ebert	și	în	Republica	Macedonia	de	Nord	cu	sprijinul	DVV	International.
În	fiecare	an	 în	cadrul	evaluării	anuale	a	proiectului	are	 loc	un	schimb	de	experiență	cu	reprezentanții	 tuturor	
localităților	și	sunt	organizate	standuri	de	prezentare	pentru	a	afișa	rezultatele	proiectului.
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4. METODE DE EDU AȚIE COMUNITARĂ PENTRU PROTECȚIA  
 MEDIULUI ȘI A CLIMEI

Schimbările	 climatice	 și	 strategiile	 de	 adaptare	 la	 provocările	 conexe	 ca	 subiect	 actual	 și	 emoțional	 oferă	
oportunitatea	de	a	detecta	potențiala	implicare	a	societății	civile	cu	participarea	cetățenilor,	care	poate	fi	folosită	
și	pentru	provocările	viitoare	în	cursul	perspectivelor	de	dezvoltare.

Păstrarea	mediului	și	protecția	resurselor	naturale	este	unul	dintre	obiectivele	principale	ale	Uniunii	Europene,	pe	
lângă	reducerea	sărăciei	și	salvgardarea	păcii	și	a	securității	umane.	Un	mediu	intact	cu	soluri	fertile,	apă	potabilă	
și	aer	curat	este	o	condiție	fundamentală	pentru	o	viață	sănătoasă,	fără	foamete,	precum	și	pentru	orice	fel	de	
progres	economic.	Dezastrele	naturale	precum	seceta,	inundațiile	sau	alunecările	de	teren	provoacă	daune	mari,	
mai	ales	acolo	unde	mediul	este	deja	degradat	și	nu	mai	poate	asigura	o	funcție	de	protecție.

În	lumina	schimbărilor	climatice	globale,	este	crucial	să	se	reducă	emisiile	de	gaze	cu	efect	de	seră	(GGE)	și	să	
se	asigure	că	efectele	negative	ale	schimbărilor	climatice	nu	compromit	progresul	în	dezvoltarea	durabilă.	De	
asemenea,	este	important	să	se	ia	în	considerare	consecințele	așteptate	ale	schimbărilor	climatice	în	planificarea	
programelor.	 În	 raportul	special	privind	 impactul	 încălzirii	globale	cu	1,5°C	publicat	 în	2018	de	 IPCC,	Grupul	
Interguvernamental	pentru	Schimbări	Climatice	solicită	măsuri	imediate	pentru	reducerea	emisiilor	de	gaze	cu	
efect	de	seră	pentru	a	limita	creșterea	temperaturii	sub	1,5°C.	Acesta	este	singurul	mod	de	a	evita	consecințele	
grave	subliniate	în	raport,	care	ar	rezulta	din	încălzirea	globală	cu	2°C.

Degradarea	mediului	și	poluarea	dăunează	în	special	celor	mai	sărace	și	vulnerabile	grupuri	din	țările	în	curs	de	
dezvoltare,	deoarece	acestea	sunt	cele	care	depind	direct	de	resursele	naturale.	În	medie,	riscul	lor	de	a	suferi	un	
impact	asupra	sănătății	din	cauza	condițiilor	negative	de	mediu	este	de	zece	ori	mai	mare	decât	pentru	europeni.	
Accesul	limitat	sau	uneori	lipsa	accesului	la	apă,	pământ	și	resursele	minerale	este	cea	mai	comună	sursă	de	
conflict	în	țările	în	curs	de	dezvoltare.

Protecția	 eficientă	 a	 mediului	 necesită	 angajamentul	 deplin	 al	 instituțiilor	 naționale	 și	 al	 populației	 locale.	
Dimensiunea	globală	a	degradării	mediului	necesită	o	cooperare	globală	sporită.	Baza	pentru	aceasta	este	o	
serie	 de	 acorduri	multilaterale	 de	mediu,	 cum	ar	 fi	Convenția	 de	 la	Rio	privind	diversitatea	biologică	 (CBD),	
Convenția-cadru	a	Națiunilor	Unite	privind	schimbările	climatice	(UNFCCC),	Convenția	Națiunilor	Unite	pentru	
combaterea	deșertificării	și	degradarii	terenurilor	(UNCCD)	și	Acordul	de	la	Paris.
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3 Sănătate	și	bunăstare
Asigurarea	unei	vieți	sănătoase	și	promovarea	bunăstării	pe	tot	
parcursul	vieții

4 Educație	de	calitate

Asigurarea	unei	educații	incluzive	și	echitabile	de	calitate	și	
promovarea	oportunităților	de	învățare	pe	tot	parcursul	vieții	
pentru	toți.

11 Orașe	și	comunități	durabile
Sa	facem	orașele	și	așezările	umane	incluzive,	sigure,	
rezistente	și	durabile.

12 Consum	și	producție	responsabile Asigurarea	de	modele	durabile	de	consum	și	producție

13 Acțiune	în	domeniul	schimbărilor	climatice
Luarea	de	măsuri	urgente	pentru	a	combate	schimbările	
climatice	și	impactul	acestora

16 Pace,	justiție	și	instituții	eficiente

Promovarea	societăților	pașnice	și	incluzive	pentru	dezvoltarea	
durabilă,	oferirea	accesului	la	justiție	pentru	toți	și	construirea	
unor	instituții	eficiente,	responsabile	și	incluzive	la	toate	
nivelurile.

4.1. Obiective de dezvoltare durabila (ODD-uri) relevante pentru proiect

Agenda	2030	pentru	Dezvoltare	Durabilă,	adoptată	de	toate	statele	membre	ale	Națiunilor	Unite	în	2015,	oferă	
un	plan	comun	pentru	pace	și	prosperitate	pentru	oameni	și	planetă,	acum	și	 în	viitor.	 În	centrul	său	se	află	
cele	17	Obiective	de	Dezvoltare	Durabilă	 (ODD),	 care	 reprezintă	un	apel	urgent	 la	acțiune	din	partea	 tuturor	
țărilor	-	dezvoltate	și	 în	curs	de	dezvoltare	-	 într-un	parteneriat	global.	Ei	recunosc	că	eliminarea	sărăciei	și	a	
altor	privațiuni	 trebuie	să	meargă	mână	 în	mână	cu	strategii	care	 îmbunătățesc	sănătatea	și	educația,	 reduc	
inegalitatea	și	stimulează	creșterea	economică	–	toate	în	același	timp	abordând	schimbările	climatice	și	lucrând	
pentru	a	ne	conserva	oceanele	și	pădurile.

Scopul	general	al	proiectului	este	de	a	activa	 implicarea	societății	civile	 în	domeniul	protecției	climei	și	de	a	
promova	o	schimbare	către	un	mod	de	viață	mai	sustenabil.	Partenerii	proiectului	urmăresc	 împuternicirea	și	
activarea	cetățenilor	pentru	a	lucra	la	soluții	sustenabile	în	contextul	specific	al	fiecărei	regiuni,	în	sensul	menținerii	
calității	vieții	în	ciuda	provocărilor	crescute	cauzate	de	schimbările	climatice.	

În	 acest	 context,	 partenerii	 de	 proiect	 au	 colectat	metode	 de	 educație	 comunitară	 privind	 schimbările	
climatice	și	sustenabilitatea.	Frumusețea	Obiectivelor	de	dezvoltare	durabilă	este	că	 toată	 lumea	poate	
contribui	 și	 fiecare	contribuție,	mică	sau	mare,	 va	avea	un	 impact	asupra	 lumii	 noastre.	Obiectivele	de	
dezvoltare	durabilă	de	mai	jos	(ODD)	sunt	direct	legate	de	obiectivele	proiectului,	deoarece	sunt	necesare	
pentru	buna	funcționare	a	comunităților	durabile.	Lucrând	cu	comunitățile	locale,	am	văzut	impactul,	atât	
impactul	negativ	al	mediului	în	schimbare	și	inegalitatea	în	creștere,	dar	și	impactul	pozitiv	al	obiectivelor	și	
modul	în	care	acestea	contribuie	la	crearea	de	oportunități	mai	bune	pentru	locuitorii	comunităților	locale.	
Trebuie	să	folosim	acest	moment	și	să	continuăm	efortul	spre	atingerea	obiectivelor,	astfel	încât	să	putem	
crea	o	lume	mai	bună	pentru	noi	toți.
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1 ÎNALT GRĂDINA  
COMUNITĂȚII

11
12
13

Creșterea disponibilității alimentelor 
nutritive, consolidarea legăturilor cu 
comunitatea, reducerea risipei alimen-
tare, crearea unui sistem mai durabil

X

2 SCAZUT ADUNAREA IDEILOR DIN 
PUBLIC

11
13

Deschidere pentru toate ideile pentru 
protecția climei în mediul de viață X

3 SCAZUT
FILMAREA/FOTOGRAFIE-
REA ÎN COMUNITATEA DE 
TINERET

11 
13

Vizualizați sustenabilitatea (pozitivă 
sau negativă) în propriul mediu de viață X

4 MEDIU DISCUȚII COMUNITARE
4
11 
13

Activități comune în domeniul 
sustenabilității pentru conviețuirea în 
comunitate

X

5 MEDIU SCHIMB 
INTERGENERAȚIONAL

 4 
11

Crearea de comunități prietenoase 
cu vârsta și coeziunea socială peste 
granițele de vârstă, creșterea calității 
vieții 

X

6 ÎNALT REȚEA LOCALĂ DURABILĂ
4
11 
16

Parteneriate pe termen lung între toa-
te părțile interesate cu scopul unei 
comunități mai durabile

X

7 MEDIU EMISIUNE DE RADIO 
COMUNITARĂ

4
11
16

Sensibilizați, oferiți informații despre 
subiecte durabile, discutați despre 
protecția mediului și a climei

X

8 ÎNALT
ZILE EDUCAȚIONALE PEN-
TRU ȘI DE LA GRUPURILE 
DE INIȚIATIVĂ LOCALĂ

4
11

Sensibilizați, oferiți informații despre 
subiecte durabile, discutați despre 
protecția mediului și a climei

X

9 ÎNALT CAFENEAUA 
REPARAȚIILOR

11 
12
13

Conservarea resurselor, reparând 
împreună în loc să aruncăm X

10 MEDIU PLIMBAREA COMUNITARĂ 11 
13

Conștientizarea și vizualizarea 
durabilității în propriul mediu de viață X

11 SCAZUT EVALUARE DIGITALĂ 4
11

Creșterea gradul de conștientizare a 
activităților anterioare și creșterea re-
zultatelor

X

12 MEDIU FOCUS-GRUPURI  DE 
URMĂRIRE 11

Creșterea gradul de conștientizare 
pentru acțiuni ulterioare, stabilește im-
pulsuri pentru angajament pe termen 
lung

X

4.2. Metode de educație comunitară

Următorul	 capitol	 rezumă	12	metode	de	educație	 comunitară	 care	 sunt	 utilizate	 în	principal	 în	procesele	de	
educație	comunitară	ale	partenerilor	de	proiect.	



⁛ pagina Ⅰ 26

 1. GRADINA  COMUNITĂȚII

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile 
 ● Obiectivul 12 – Consum și producție responsabile 
 ● Obiectivul 13 – Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

SCURTĂ DESCRIERE

O grădină comună, o bucată de teren lucrată în mod colectiv de un grup de 
oameni. Grădinile comunitare utilizează terenuri individuale sau comune, pub-
lice sau private, pentru a produce fructe, legume și/sau plante cultivate pentru 
aspectul lor atractiv.

Sunt activate diferite categorii de persoane/organizații pentru a atinge un scop 
comun.

Gradina Comunitară este o metodă de activare. Grădinăritul în spațiul public 
este vizibil pentru alții și poate invita la participare.

Grădina Comunitară poate fi, de asemenea, o metodă de implementare, atunci 
când grădinăritul comunal este implementat ca scop al unui grup 

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI 

Grup țintă: cetățeni locali ai municipiului

Număr de participanți: dimensiunea necesară a grupului depinde de suprafața 
de grădină disponibilă. Întreținerea săptămânală trebuie garantată.

Parteneri de cooperare: 
 ● Autoritățile locale 
 ● Grădinari profesioniști sau fermieri
 ● Scoli
 ● ONG-uri

OBIECTIVE

 ● Transformarea spatiilor publice
 ● Activarea localnicilor
 ● Promovarea unui stil de viață mai sănătos
 ● Curățarea Mediului
 ● Adunarea oamenilor și construirea de comunități mai puternice
 ● Oportunități de învățare
 ● Eliberarea stresului și creșterea stării de bine
 ● Posibilitatea ca persoanele fără o grădină proprie (de exemplu în orașe) 
  să își cultive propriile fructe și legume

TIMP / EFORT Perioadă lungă de timp
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NIVEL DE PARTICIPARE
SCAZUT MEDIU ÎNALT
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MĂSURI CONCRETE  
DE APLICARE  

 ● Căutați o bucată de teren potrivită într-un loc accesibil
 ● Cooperați cu grădinari profesioniști
 ● Organizați serviciile de grădinărit
 ● Proiectarea grădinii conform ciclul anual (plantare, recoltare)
 ● Evenimente specifice grădinii (intrări, ateliere...) pentru deschiderea către 
  lumea exterioarăși atragerea de noi contributori
 ● Întâlniri regulate
 ● Elaborați planul de lucru
 ● Acord cu autoritățile locale

CHELTUIELI 

Elemente de cost posibile:
 ● Închirierea grădinii (cu toate acestea, scopul este de a primi spațiu gratuit 
  de la comunitatea de persoane fizice)
 ● Alimentareace apa
 ● Echipamente
 ● Consumabilepentru grădină (semințe, pământ)

CLARIFICĂRI  
NECESARE

 ● Responsabilități pentru coordonarea grupurilor de îngrijire
 ● Regularitatea întâlnirilor pentru toți participanții și profesioniștii în grădinărit
 ● Alocarea recoltei

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

Grădinile comunitare pot atenua unele dintre problemele care afectează zo-
nele urbane. Ele pot fi un plus benefic pentru multe comunități prin creșterea 
disponibilității alimentelor nutritive, întărirea legăturilor cu comunitatea, redu-
cerea pericolelor de mediu, reducerea risipei alimentare și crearea unui sistem 
mai durabil care se bazează în plus pe auto-organizarea și împuternicirea unei 
comunități.

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): Pe baza experienței, se recomandă asistență profesională în 
proces.În Carintia, Kärntner Bildungswerk este disponibil pentru anchete inițiale. 
Informații pentru toți cei din Austria: https://gartenpolylog.org

Grecia (KEAN): Organizația implementează proiecte de grădinărit, agricultură 
ecologică grădini școlare și voluntariat pentru grădinile comunitare de mulți ani.

Romania (ASOCIATIA): Grădinărit comunitar – În satul Drajna, Prahova, a fos-
ta înființată o grădină comunitară pilot – plantație de pomi fructiferi, o inițiativă a 
Grupului de Inițiativă Locală. Această livadă a fost o colaborare între cetățeni, 
biserică (care a oferit spațiu grădinii), profesioniști, școli, administrația publică și 
diverși cetățeni tineri, adulți și vârstnici.

În proiectul nostru CEduP am vizitat grădina comunității din Drajna împreună cu 
partenerii noștri de proiect și am testat mai multe metode, inclusiv pe aceasta.
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 2. ADUNAREA IDEILOR DIN PUBLIC

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile 
 ● Obiectivul 13 – Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

SCURTĂ DESCRIERE

Această metodă este folosită pentru a crește gradul de conștientizare cu privire 
la un anumit subiect și pentru a colecta idei de la cetățeni pentru a rezolva o 
anumită problemă. Panouri albe sunt amplasate în spații deschise aglomerate din 
jurul comunității (școli, supermarketuri, bănci etc). În fiecare zi există o discuție 
la panou despre probleme ale comunității care solicită părerea oamenilor. Toată 
lumea este invitată să scrie ideile pe panouri și până la sfârșitul fiecărei zile o 
anumită persoană colectează toate răspunsurile (foto). Această metodă poate fi 
folosită foarte bine împreună cu metoda „Cutia de idei”, având în vedere că mulți 
cetățeni se simt mai confortabil să-și pună sugestiile într-o cutie, care le oferă 
mai mult confort și își pot scrie opiniile în detaliu. Este important ca procesul de 
colectare să se desfășoare împreună cu un eveniment în care pot fi prezentate 
rezultatele (ideile) și pot fi găsiți contribuitori care să implementeze aceste idei. 
Acest eveniment trebuie comunicat de la început.

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI 

 ● Cetăţenii locali
 ● Autoritățile locale (cooperarea cu autoritățile care pot lua decizii este 
  foarte importantă și pentru asigurarea implementării)
 ● Parteneri de cooperare ca: școli, biblioteci, case de cultură, ONG-uri 
  (importante în special pentru amplasarea panourilor/cutiei)

OBIECTIVE

 ● Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la problemele 
  evenimentele comunității și consultarea acestora 
 ● Informarea cetățenlor despre problemele deschise 
 ● Colectatra a cât mai multe opinii, idei, gânduri posibile 
 ● Atragerea de cetățeni care ar dori să participe activ la modelarea mediului
  lor de viață 
 ● Invitarea cetățenilor la un eveniment concret de lansare a unui alt proces 
  de educație comunitară

TIMP / EFORT

De 2-3 ori pe săptămână
Aproximativ cu o lună înainte de data evenimentului, poate continua să fie 
disponibilă pentru cetățeni dincolo de aceasta dată.
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE  

 ● Găsiți locații potrivite pentru panou/cutie
 ● Găsiți modalități de a informa oamenii despre colectarea de idei
 ● Colectare regulată de idei
 ● Creați mai multe panouri albe/cutii cu un design atrăgător
 ● Întâlniri de informare cu reprezentanții comunității
 ● Apel pentru și informații despre colectarea de idei
 ● Munca de relatii publice
 ● Organizarea unui eveniment ca start pentru activități/procese ulterioare 
  pe baza ideilor adunate

CHELTUIELI 

Elemente de cost posibile: 
 ● Design grafic
 ● Costuri materiale pentru cutii
 ● Costuri de imprimare (material informativ, foi cu întrebări...)
 ● Panouri albe
 ● Markere
 ● Cutii, pixuri

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

Este important să informați cetățenii că ideile nu sunt doar colectate, ci: 
 ● opinia lor va fi luată în considerare
 ● sunt invitați la un eveniment pentru a discuta rezultatele obținute
 ● cetăţenii sunt invitaţi activ să le implementeze
În prealabil, se recomandă discutarea proiectului cu comunitatea și clarificarea
în ce măsură există dorința de a participa și de a sprijini implementarea ideii.

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

Deschis tuturor pentru a-și scrie gândurile și ideile despre problemele de mediu 
ale comunității. Această metodă este un mod excelent de a atrage atenția și 
de a crește gradul de conștientizare cu privire la problema schimbărilor climati-
ce. Întrebările pot viza probleme legate de schimbările climatice, strategiile de 
adaptare la schimbările climatice și altele asemenea.

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): Asociațiile locale de educație, ca organizații de voluntariat 
membre ale Kärntner Bildungswerk sunt situate în majoritatea zonelor țării și ar 
putea, eventual, să preia responsabilitatea cutiilor de idei.

Greece (KEAN): ΚΕΑΝ în acțiunile implementate cu studenți și grupuri de cer-
cetare la parcul Antonis Tritsis a folosit această metodă, plasând un panou la 
intrarea în clădire, în care s-au adunat idei pentru a fi discutate în cadrul întâl-
nirilor.

Romania (ASOCIATIA): Asociația Euro Adult Education a folosit metoda Cutie 
de idei în cadrul proiectului Cetățeanul în Primul Rând, în mai multe comunități, 
iar metoda a avut rezultate bune.
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 3. FILMAREA/FOTOGRAFIEREA ÎN COMUNITATEA DE TINERET

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile 
 ● Obiectivul 13 – Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

SCURTĂ DESCRIERE

Metoda „Filmări/Fotografii în Comunitatea de tineri” arată modul în care 
tehnologiile pot fi folosite pentru a-i motiva pe tineri să se implice constructiv în 
mediul lor de viață. Oferă tinerilor șansa de a realiza scurte documentare care 
să trateze lumea lor, preocupările și nevoile lor și să aibă o privire critică asupra 
structurii mediului lor de viață.

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI 

În principiu, această metodă se adresează tinerilor, dar poate fi realizată și cu 
adulți sau cu un grup specific, de exemplu, persoane în vârstă care au o viziune 
diferită asupra mediului de viață.

Școlile sunt parteneri de cooperare potriviți. Proiectul poate fi încorporat în 
mass-media sau în lecții de tehnologie a informației și comunicațiilor. În plus, 
pot fi implicați și studenții in proiectele de schimb și voluntarat din proiectele UE.

OBIECTIVE

 ● Oferă tinerilor șansa de a-și face auzite vocile și de a-și prezenta propria 
  viziune asupra lucrurilor
 ● Stabilește impulsuri pentru formarea coexistenței în comunitate
 ● Încurajează creativitatea tinerilor
 ● Stimularea tinerilor pentru a fi activi
 ● Problemele comunității locale ies în lumină

TIMP / EFORT

 ● Workshop de început
 ● Timp de filmare, aproximativ 2 săptămâni
 ● Workshop 2
 ● Prezentarea rezultatelor: o seară
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE  

 ● Workshop: elaborați întrebări și un subiect, creați un concept și un 
  scenariu, discutați probleme de drepturi de autor
 ● Faza de filmare: tinerii își folosesc propria cameră foto sau telefoane 
  mobile, deoarece sunt deja familiarizați cu aceste dispozitive.
 ● Ziua procesării: editați, tăiați, pregătiți și finalizați rezultatele
 ● Prezentare: Filmul și fotografiile sunt prezentate publicului.

CHELTUIELI 

Atelierele ar trebui să fie însoțite profesional pentru a putea prezenta tinerilor 
tehnologia pentru editarea filmelor și fotografiilor lor.

Elemente de cost posibile;
 ● cheltuieli de personal (tehnician, pedagog)
 ● echipamente tehnice (hardware si software)
 ● costuri pentru prezentare (camera, catering, invitatii)

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

Temele și întrebările trebuie stabilite și clar definite împreună cu tinerii. Cu toate 
acestea, un subiect de bază ar trebui oferit ca orientare. Fiecare comunitate 
poate prezenta problemele care o privesc astfel încât subiectele să se poată 
baza pe acestea.

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

Tema durabilității este deosebit de interesantă pentru tineri. A deveni activ pen-
tru propriul mediu de viață este motivant, deoarece rezultatele sunt foarte vizi-
bile și demne de atenție. Locurile deosebit de durabile dintr-o comunitate sau 
locurile în care greșelile ecologice devin vizibile pot fi surprinse fotografic sau pe 
film - eventual combinate cu un concurs și o expoziție a rezultatelor.

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): În Austria, există o campanie numită „Natur im Garten“ (Na-
tura în grădină), care promovează grădinăritul durabil în spațiile verzi publice, 
precum și în grădinile private. Municipiile care fac consultări pentru design du-
rabil ar putea motiva tinerii să aleagă spațiile verzi publice ca subiect al acestei 
metode pentru a vedea unde este nevoie de acțiune. din punctul de vedere al 
tinerilor.

Greece (KEAN): Asociația KEAN are centre comunitare în 3 municipalități di-
ferite, unul în centrul Atenei (a început ca centru de tineret), unul în municipiul 
Iraklio în clădire de băcănie socială și una în orașul Ioannina. În toate centrele 
încurajăm voluntari pentru a înregistra activitățile și a capta bunele practice

Romania (ASOCIATIA): În proiectul nostru ERASMUS+ „Teatrul pentru Tineret 
Covid 19” am folosit această metodă, în care tinerii între 14-24 de ani au fost 
instruiți în metoda de lucru a teatrului educațional și învățați cum să filmeze 
pentru a prezenta acțiuni ale comunității. 

De asemenea, în seminariile generale de evaluare am folosit fotografiile pentru 
a prezenta proiectele sau acțiunile care au fost realizate.
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 4. DISCUȚII COMUNITARE

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 04 – Educație de calitate
 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile 
 ● Obiectivul 13 – Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

SCURTĂ DESCRIERE

La „Discuțiile comunitare “, oameni foarte diferiți (din diferite grupuri vulnerabile, 
tineri, vârstnici, gay, bisexuali și transgenderi) dintr-o localitate, care nu se prea 
întâlnesc în viața de zi cu zi, se reunesc într-un singur loc pentru a discuta 
sau rezolva probleme și a face schimb de idei. Accentul este pus pe localitate/
comunitate și pe un subiect specific, sau pe dezvoltarea viitoare a localității în 
general. Cetățenii pot contribui cu sugestiile și ideile lor, dar sunt încurajați și să 
treacă la pasul următor să -și asume responsabiliăți.

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI  

Cetăţenii locali
Reprezentanti al autorităților regionale, ai ministerelor 

OBIECTIVE

 ● Schimbul de idei și crearea de rețele de oameni foarte diferiți dintr-o 
  localitate, care altfel se întâlnesc cu greu.
 ● Perceperea și încurajarea diferitelor opinii și preocupări și „a căuta” 
  nevoile comune.
 ● Întărirea conștientizării asumării responsabilității personale și a 
  responsabilității comune pentru dezvoltarea viitoare a localității/
  comunității.
 ● Să modeleze în mod activ viitorul comunității.
 ● Oameni din diferite categorii să lucreze împreună și să colaboreze pentru 
  a dezvolta comunitatea

TIMP / EFORT  ● Întâlniri timp de aproximativ 2 ore; poate fi organizate de mai multe ori.
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE  

 ● Anunț/invitație publică
 ● Scurtă prezentare despre subiectul sau situația municipalității în general, 
  eventual de către primar. Diferiți oameni pot fi intervievați pentru a discuta 
  ulterior împreună subiectul.
 ● Culegerea de preocupări/idei de la cetățeni
 ● Formarea grupurilor de lucru (este necesar un moderator!)
 ● Se poate stabili o anumită zi în săptămâna întâlnirii. 

CHELTUIELI 

Elemente de cost posibile:
 ● Costuri de personal (moderare, prezentator)
 ● Închiriere sală (sau restaurant) ideal ar fi ca spațiul să fie asigurat de  
  comunitate (primărie, centru cultural)
 ● Catering (băuturi) pentru vizitatori
 ● Materiale precum flipchart, pixuri, cartonașe etc.

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

 ● Data și locația
 ● Invitație către diferite persoane
  => cerere publică –e-mail trimis de către primărie
 ● un pliant poate fi plasat într-o parte centrală a comunității, astfel încât  
  fiecare cetățean să poată fi informaț deoarece unii nu au adrese de e-mail
 ● Pentru interviuri, partenerii de interviu trebuie găsiți și invitați
 ● Pentru introducere este nevoie de un prezentator sau poate fi 
  rugat primarul
 ● Este necesar un moderator

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

Discuțiile în sat sau în comunitate sunt foarte potrivite pentru subiectele de sus-
tenabilitate, deoarece subiectul afectează fiecare cetățean. Activitățile comune 
în acest domeniu pot genera mult bine în și pentru comunitate și conviețuirea 
împreună.

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): Kärntner Bildungswerk, precum și instituțiile partenere din toate 
provinciile federale din cadrul asociației „Ring Österreichischer Bildungswerke“, 
au asociații educaționale locale, organizate de voluntari (așa-numitele „Örtliche 
Bildungswerke“) sau asociații ca grupuri/persoane locale de contact în multe 
comunități, care poate prelua organizația și, de asemenea, ar putea fi punctul 
de contact pentru preocupările ulterioare ale cetățenilor.

Greece (KEAN) Asociația are centre comunitare în 3 municipii diferite, unul în-
centrul Atenei (a început ca centru de tineret), unul în Municipiul Iraklio în clădire 
de băcănie socială și una în orașul Ioannina.

Romania (ASOCIATIA): Asociația Euro Adult Education și organizațiile parte-
nere folosesc frecvent această metodă discuții comunitare ca parte a tuturor 
întâlnirilor. De fapt, principalul punct în stabilirea grupurilor de inițiativă localădin 
40 de orașe/sate din România a fost ca toți cetățenii de diferite profesii, vârste, 
să se întâlnească în mod regulat și să găsească împreună soluții pentru comu-
nitate și să se implice activ.
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 5. SCHIMB INTERGENERAȚIONAL 

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 04 – Educație de calitate
 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile

SCURTĂ DESCRIERE

Schimbul între generații este o parte importantă a învățării pe tot parcursul vieții, 
în care generațiile lucrează împreună pentru a dobândi competențe, valori și 
cunoștințe.
Programul intergenerațional conține angajamente și interacțiuni sociale, adu-
când laolaltă generațiile tinere și mai în vârstă pentru un scop comun. Adolescenți 
care se asociază cu seniori pentru a oferi lecții de IT, oferiă companie sau asistă 
la sarcinile de zi cu zi sau seniori care îndrumă tinerii, oferă servicii de îngrijire 
a copiilor sau predau istoria orală.
Programele intergeneraționale sunt mai mult decât activități de „a te simți bine”: 
ele aduc beneficii reciproce participanților și pot aborda preocupări și probleme 
majore din comunitatea locală, cum ar fi:
 ● construirea de comunități active și mai sigure;
 ● reducerea inegalităţii;
 ● reducerea izolării sociale și singurătății;
 ● crearea de relaţii în comunităţi;
 ● îmbunătățirea sănătății și bunăstării mentale;
 ● contribuția la îmbunătățirea provocărilor climatice;
 ● creșterea conectivității digitale.

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI 

 ● Sectorul educațional (școli, universități)
 ● Vârstnici
 ● Unități de îngrijire a vârstnicilor
 ● Membrii familiilor
 ● Voluntari, organizații și comunitate
 ● ONG-uri

OBIECTIVE

 ● Deprinderea de abilități noi și împărtășirea/transferul de cunoștințe, 
  abilități, valori, idei, experiență între generații
 ● Promovarea relaţiilor de învăţare reciprocă între diferite generaţii
 ● Construirea relațiilor în comunități
 ● Energizează adulții în vârstă și oferă un sentiment de utilitate, mai ales 
  atunci când își împărtășesc experiența și abilitățile.
 ● Reduce sentimentul de izolare pentru adulții în vârstă și poate ameliora 
  sau diminua depresia.

TIMP / EFORT Evenimente regulate, în cel mai bun caz pentru o perioadă lungă de timp.
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE 

 ● Găsirea grupurilor de tineri și vârstnici (care generație; câți participanți)
 ● Găsirea locului adecvat pentru activități
 ● Acordul privind tipul de activități între generații, de ex.Istoria orală
 ● Cunoașterea participanților (hobby-uri și ocupații anterioare) vă va oferi o 
  idee mai bună despre tipurile de activități care ar putea fi dezvoltate
 ● Sărbătorirea succesului și a noilor relații
 ● Acord cu unitățile de îngrijire a vârstnicilor, dacă este cazul

CHELTUIELI Costuri pentru mai multe evenimente

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

Este înțelept să stabiliți întâlnirile înainte de vă întâlni cu toții. Acest lucru vă va 
ajuta să descoperiți provocări precum:
 ● Temerile, preocupările și asemănările fiecărei generații;
 ● Care sunt diferitele nevoi și dorințe;
 ● Găsiți o oră și un loc convenabil pentru a vă întâlni;
 ● Recunoaște stiluri diferite de comunicare între grupuri diferite.
 ● Ce bariere ar putea întâmpina programul?
 ● Cum se evaluează, se măsoară impactul învățării intergeneraționale și se 
  construiesc relațiile?
 ● Cum se mențin relațiile?

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

 ● Crearea de comunități prietenoase cu vârsta, cu un accent deosebit pe 
  medii sociale și fizice care susțin interacțiunile sociale, schimbul și coope- 
  rarea între diferite generații.
 ● Înlăturarea barierelor de vârstă și a stereotipurilor de la o grupă de vârstă 
  la alta pentru a promova înțelegerea, respectul și încrederea
 ● Crearea coeziunii sociale în comunități
 ● Împărtășirea/transferul de cunoștințe, abilități despre o viață mai durabilă 
  (de ex. cum se pot conserva alimente, tradiții)

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): Unele dintre asociațiile noastre membre organizează eveni-
mente în care persoanele în vârstă împărtășesc cunoștințele lor cu tinerii despre 
nutriție, cultivarea alimentelor, procesarealimente, conservarea alimentelor, re-
pararea hainelor sau a altor obiecte de zi cu zi etc. În acest fel, tinerii învață cum 
să folosească resursele într-un mod durabil. În schimb, existăproiecte în care 
tinerii ajută persoanele în vârstă cu întrebări tehnice (de exemplu, așa-numitele 
„Digi.Treff“ - Digi.Meetings). 

Greece (KEAN): În majoritatea activităților pe care le implementăm în proiec-
tele noastre încercăm să implicăm grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele în 
vârstă din unitățile de îngrijire 

Romania (ASOCIATIA): Asociatia Euro Adult Education a desfasurat mai multe 
proiecte naționale și europene, care au avut ca subiect schimbul între generații, 
ca teme amintim: inițierea seniorilor în munca la calculator, dansuri populare 
intergeneraționale, ecologizarea parcurilor, mai multe ateliere și seminarii. Din-
tre proiectele amintim Proiect ForAge http://www.euro-ed.ro/proiecte-finalizate/
forage-forage-for-later-life-lear-ning-building-on-european-experience-24
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 6. REȚEA LOCALĂ SUSTENABILĂ

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 04 – Educație de calitate
 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile
 ● Obiectivul 16 – Pace, justiție și instituții eficiente

SCURTĂ DESCRIERE

Scopul principal este implementarea unei rețele strategice durabile între cele 
mai importante instituții din localități: de exemplu, universități, centre de cer-
cetare, municipalități, școli, voluntari, biblioteci, biserici, ONG-uri și instituții de 
educație pentru adulți, pentru a consolida conceptul de educație pentru mediu 
și dezvoltare durabilă în comunitățile locale, prin abordarea rețelei interdiscipli-
nare, ca și schimbul de informații integrat în cadrul rețelei.intr-o regiune/țară.

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI 

Părți interesate din regiune: Profesori, profesori, cercetători, manageri comu-
nitari, reprezentanți ai municipalității, instituții de educație a adulților, volunta-
ri, reprezentanți ai comunității, grupuri de inițiativă locală. Municipalitatea este 
recomandată ca partener de cooperare!

OBIECTIVE

 ● Configurarea unor serii de cursuri deschise despre probleme de mediu 
  (online sau în prezență)
 ● Oferirea unui mediu de învățare pentru fermieri ecologici actuali și viitori 
  în antreprenoriat inovator
 ● Dezvoltarea unei rețele care va include studenți, părți interesate, antre- 
  prenori, profesioniști din mediul academic și voluntari pentru a promova  
  inovația și sustenabilitatea în sectorul de mediu în comunitățile locale
 ● Crearea de rețele de persoane și instituții educaționale din comunitate
 ● Consolidarea cooperării

TIMP / EFORT
Cel puțin 4 întâlniri pe an, dacă sunt necesare și, dacă este necesar, una sau 
două întâlniri pe lună timp de aproximativ 2 ore.
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE  

 ● Invitarea actorilor/organizatorilor locali
 ● Colectarea de propuneri de la toate părțile interesate
 ● Acord de cooperare
 ● Elaborarea, coordonarea și implementarea unui concept de educație 
  pentru mediu și dezvoltare durabilă

CHELTUIELI 

Elemente de cost posibile: 
 ● Costuri închiriere săli, posibile taxe, catering
 ● Materiale

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

 ● Responsabilitate pentru coordonare
 ● Responsabilitate pentru implementare (rotație)
 ● Locații
 ● Datele

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

 ● Parteneriate pe termen lung între toate părțile interesate
 ● Este important să se prezinte beneficiile tuturor părților interesate, dar  
  este, de asemenea, important ca reprezentanții rețelei să fie conștienți  
  de faptul că toată lumea - cetățeni, instituții locale și administrație locală  
  - au aceleași obiective: să îndrepte comunitatea către o durabilitate  
  mai mare

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): Kärntner Bildungswerk are „Örtliche Bildungswerke“ (asociații 
educaționale locale, organizate voluntar) sau asociații dar și persoane de con-
tact locale în multe comunități. În fiecare provincie federală austriacă, există 
o instituție membră în Ring Österreichischer Bildungswerke (o organizație 
umbrelă), care este bine conectată și poate servi ca prim punct de contact. 
Contacte: https://ring.bildungswerke.at/mitglieder/

Greece (KEAN): Avem o rețea puternică cu conexiuni-cooperare în aproape 
fiecare municipiu și comunitate, cât și în fiecare instituție și în multe centre de 
cercetări. 

Romania (ASOCIATIA): De peste 20 de ani avem  în România,o rețea de 
ONG-uri, centre culturale, case de cultură, biblioteci, camere de comert etc.și 
toate proiectele și activitățile noastre sunt dezvoltate în cooperare cu partenerii 
din rețea.
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 7. EMISIUNE RADIO COMUNITARĂ

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 04 – Educație de calitate
 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile
 ● Obiectivul 16 – Pace, justiție și instituții eficiente

SCURTĂ DESCRIERE

Emisiunea radio comunitară transformă cetățenii în producători de radio și oferă posi-
bilitatea de a aborda subiecte personale, subiecte ale comunității sau municipalității lor. 
Emisiunile de radio comunitare pot fi dezvoltate în posturi de radio locale (gratuite) sau 
posturi de radio de la organizații sau autorități publice. De obicei, acestea sunt transmise 
ca podcasturi și prin Internet. Așadar, transmisiunile radio comunitare sunt disponibile 
pe computer și dispozitive mobile sau radiouri care permit internetul. Conținutul poate 
fi despre acțiuni pentru protecția mediului și a climei, interviuri cu experți, prezentare de 
proiecte și inițiative, discuții etc. Atât cetățenii locali, cât și cetățenii din alte comunități pot 
produce și difuza propriile programe. Este un spațiu comunitar pentru ca oamenii să se 
întâlnească și să colaboreze, să discute despre probleme și aspecte. De obicei, duce la 
creativitate individuală și la auto-împuternicire. De regulă, se fac înțelegeri între posturile 
de radio și producătorii de radio cu privire la o anumită frecvență de emisie pentru un 
anumit interval de emisie cu o anumită durată de difuzare. În cadrul workshop-urilor, 
producătorilor de emisiuni interesați li se predau bazele jurnalistice, tehnice și juridice 
ale producției.

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI

 ● Persoane care sunt interesate de o tratare jurnalistică a subiectelor comunale  
  sau comunitare.
 ● Persoane care doresc să participe la formarea comunității prin intermediul  
  radioului.
 ● Actori din societatea civilă și educatori de adulți care doresc să folosească  
  radioul ca mijloc de relații publice pentru subiectele lor
 ● Studenți, Voluntari

OBIECTIVE

 ● Împuternicirea posturilor de radio, pentru că acestea își asumă rol și atitudine  
  jurnalistică
 ● Participarea la discursul social pe teme specifice
 ● Competențe media
 ● Dezvoltarea unui mediu în mare măsură fără bariere, ca instrument de  
  construire a comunității
 ● Reprezintă culturi diferite, gânduri, idei
 ● Oportunitatea tinerilor radioproducători de a-și pune cunoștințele în practică
 ● Încurajează democrația participativă

TIMP / EFORT
De exemplu, 2 workshop-uri a câte 5 ore fiecare la intervale de 7-14 zile cu o fază 
practică înîntre / după ele,  în funcție de cerere și de frecvența de difuzare
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE  

 ● Acord despre detaliile evenimentului și partenerul local de cooperare
 ● Strângerea participanților (5-10 persoane)
 ● Organizarea sălii și a echipamentului tehnic, în funcție de numărul de  
  participanți(1 echipament per echipa de 3)
 ● Implementarea cadrului workshop-ului 
 ● Difuzarea programului dezvoltat în cadrul workshop-ului
 ● Stabilirea liderilor pentru fiecare post pentru gestionarea emisiunii

CHELTUIELI

Elemente de cost posibile: 
 ● Taxa pentru moderarea workshop-ului de 10 ore
 ● Taxă pentru organizarea parțială a workshop-ului de către un post de  
  radio gratuit
 ● Dacă este cazul, costurile de duplicare și expediere prin poștă pentru  
  documentele de aplicare
 ● Închiriere sală și catering pentru 2 zile de workshop
 ● Închiriere de echipamente

CLARIFICĂRI  
NECESARE

 ● Clarificarea locației de difuzare, frecvența și durata pentru viitoareleemi- 
  siuni pe postul de radio independent.
 ● Clarificarea disponibilității echipamentelor tehnice pentru participanți  
  (dispozitiv de înregistrare digitală, microfon, notebook, software de  
  editare audio, de exemplu, Audacity).

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

Emisiunile radio sunt o modalitate excelentă de a crește gradul de conștientizare 
asupra protecției mediului și a climei, de a prezenta proiecte și inițiative și de 
a relata pe diverse subiecte în acest domeniu sau de a efectua interviuri cu 
experți.

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): În Austria, există posturi de radio libere în toate statele federale 
care s-au unit pentru a forma o asociație de posturi de radio libere și a prelua 
programele reciproc. Trebuie menționat dacă în țara respectivă există posturi de 
radio nepublice care sunt libere și independente, care se simt angajate în drep-
turile omului și oferă sloturi de difuzare pentru realizatorii de programe voluntari. 
Greece (KEAN): În KEAN avem propriul nostru post de radio web pe care îl 
folosim în mai multeproiecte pentru a împărtăși principiile libertății, egalității în 
drepturi, diversității.
Romania (ASOCIATIA): În România a fost posibilă existența posturilor de ra-
diocomunitare printr-un proiect experimental implementat de partenerii proiec-
tului „Grassroot Wavelengths”, finanțat de Comisia Europeană prin programul 
Orizont 2020. https://radiocivic.ro/2021/07/07/tips-on-how-to-build-a-communi-
ty-radio-in-romania/
Scopul principal al radioului comunitar este de a oferi diferitelor grupuri locale 
marginalizate ovoce, astfel încât să-și poată exprima preocupările, interesele și 
nevoile, să-și protejeze cultura, tradițiile și patrimoniul și să-și determine propria 
dezvoltare ment. Pentru ca un post de radio comunitar să-și servească scopul, 
membrii comunității trebuie să contribuie la activitățile de zi cu zi ale postului, 
oferinf  informații relevantesi utile. 
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 8. ZILE EDUCAȚIONALE PENTRU ȘI DE LA GRUPURILE DE INIȚIATIVĂ LOCALE

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 04 – Educație de calitate
 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile

SCURTĂ DESCRIERE

Zilele educaționale sunt rezultatul vizibil al unui proces comun anterior de planifica-
re și dezvoltare a unui program educațional și se desfășoară conform următoarei 
scheme:

 ● sondajul nevoilor cetățenilor comunității (de exemplu printr-un chestionar)
 ● planificarea discuţiilor în cadrul unui grup de acţiune
 ● implementarea zilelor educaţionale
 ● urmărire și evaluare (de exemplu, printr-un workshop de urmărire/evaluare).

Sunt create oferte educaționale care, pe de o parte, răspund nevoilor cetățenilor și, 
pe de altă parte, folosesc cunoștințele și talentele în cadrul comunității. Cetățenii își 
modelează și își schimbă în mod activ mediul de viață.

Accentul se pune pe procesul de dezvoltare comună și mai puțin pe rezultatul vi-
zibil. Cu toate acestea, metoda zilelor de educație este foarte potrivită pentru a 
inspira oamenii pentru o temă definită în comun și pentru a-i pune în rețea pentru 
implementarea unui proiect educațional comun.

GRUP ȚINTĂ & 
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI 

Cât mai mulți cetățeni, asociații, instituții etc. dintr-o regiune. Majoritatea comunității 
ar trebui să fie implicată. Grupurile locale de actori sunt recomandate ca parteneri 
de cooperare.

Nu este necesar ca majoritatea comunității să fie implicată. Aceasta depinde de 
activitate, proiect.

OBIECTIVE

 ● Permiterea învățării individuale în cadrul acestui procesul comunitar
 ● Consolidarea identificării cu comunitatea
 ● Crearea de rețele, integrare și auto-împuternicire
 ● Implicarea cât mai multor cetățeni și locuitori ai unei comunități în  
  planificare, dezvoltare și implementare.

TIMP / EFORT

 ● Proces: cel puțin șase luni pe an, depinde de proiect, activitate, plan  
  de acțiune
 ● Implementare: câteva zile
 ● Urmărire: jumătate de zi
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE 

 ● Constituirea unui grup de lucru
 ● Definirea temei zilelor/săptămânii de educație
 ● Cercetare asupra posibilelor contribuții (expoziție, piesa de teatru, film 
  pentru tineret, discuții, jocuri, concursuri, mese rotunde, prelegeri etc.) 
  pe tema principală. Este important să găsiți o combinație de contribuții  
  care să atragă cât mai multe grupuri țintă diferite și să ofere multor  
  persoane oportunitatea de a participa (orientare către resurse!).
 ● Interviuri cu posibili vorbitori și colaboratori
 ● Definirea programului
 ● Repartizarea sarcinilor în timpul pregătirii și implementării
 ● Implementarea zilelor/săptămânii de educație

CHELTUIELI 

Costurile variază foarte mult în funcție de proiectele, contribuțiile și serviciile 
care urmează să fie oferite în timpul zilelor educaționale. Cel mult ar trebui luate 
în considerare costurile pentru vorbitori externi, facilitatori (de proces), alte ser-
vicii externe, precum și închirierea camerelor, aparițiile publice, cateringul etc.

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

 ● Implicarea comunității
 ● Resurse și competențe în cadrul comunității
 ● Facilitator(i) de proces
 ● Subiectul zilelor/saptamanii educaționale
 ● Colaboratori și nivelul de participare

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

Zilele educaționale sunt foarte potrivite pentru a lucra și a implementa o temă 
orientativă a durabilității. În domeniul protecției mediului și a climei, există 
nenumărate subiecte de transfer de cunoștințe, exemple practice, posibilități 
de implementare, filme, posibilități de discuții etc. care ar putea fi abordate aici.

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): Kärntner Bildungswerk, precum și instituțiile partenere din toa-
te provinciile federale din „Ring Österreichischer Bildungswerke” ca asociație-
umbrelă, au asociații educaționale locale, organizate de voluntari (așa-numitele 
„Örtliche Bildungswerke“) sau asociații ca grupuri/persoane locale de contact 
în multe comunități, care pot sprijini procesul până la implementarea zilelor/
săptămânii de educație sau implementarea săptămânii/zilelor în sine. Rețeaua 
de educatori locali facilitează implementarea educației comunitare în general.

Greece (KEAN): Asociația a creat un centru comunitar educațional în Atena, 
unde au loc toate activitățile educaționale și întâlnirile comunitare.

Romania (ASOCIATIA): În cadrul proiectului Cetîțeanul în Primul Rând, au 
fost înființate grupuri de inițiativă locală în mai multe localități din România, în 
special din mediul rural, care au ca scop identificarea problemelor comunității, 
elaborarea unui plan de acțiune și implicarea diferitelor categorii de cetățeni în 
soluționarea acestor probleme. Toți acești pași, de la identificarea problemelor 
până la rezolvarea lor, au fost făcute de cetățeni pentru cetățeni. Proiectul a fost 
replicat în Republicile Moldova și Macedonia de Nord.
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 9. CAFENEAUA REPARAȚIILOR

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:

 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile
 ● Obiectivul 12 - Consum și producție responsabile
 ● Obiectivul 13 - Acțiune în domeniul schimbărilorclimatice

SCURTA DESCRIERE

Pe de o parte, o Cafenea a Reparațiilor (Repair Café) se referă la repararea obiec-
telor defecte, ușor de transportat, împreună cu experți voluntari. Pe de altă par-
te, un Repair Café este un loc unde vi se oferă ajutor pentru a vă ajuta singuri, 
pentru a reînvăța cum să reparați aparatele de uz casnic stricate, animalele de 
pluș sau îmbrăcămintea. Cafenelele Reparațiilor servesc la creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la o economie circulară și un stil de viață durabil, precum 
și pentru a arăta cât de distractivă poate fi repararea lucrurilor. Sunt oferite cafea și 
băuturi răcoritoare pentru socializare și interacțiune între oaspeți și experți.

Este un proces inovator prin care se combină utilizarea spațiului interior și prelucra-
rea materialelor reutilizabile și reciclabile.

Cafeneaua Reparațiilor ajută la schimbarea mentalității oamenilor. Acest lucru este 
esențial pentru a aprinde entuziasmul oamenilor pentru o societate durabilă și pen-
tru a-i aprecia valoarea.

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI

 ● Comunitate, municipiu, oraș
 ● Proprietari de afaceri,
 ● Industrii de reciclare, magazine de electronice
 ● Asociatiile locale
 ● Asociatii de gestionare a deseurilor
 ● Regiune model climatic și energetic

OBIECTIVE

 ● Ajutarea oamenilor să se ajute singuri
 ● Creșterea gradului de conștientizare împotriva mentalității de a arunca
 ● Conservarea resurselor
 ● Creșterea gradului de conștientizare a problemelor de durabilitate
 ● Consolidarea voluntariatului și a orientării către comunitate
 ● Participare
 ● Transferul de cunoștințe

TIMP / EFFORT

 ● format eveniment temporar, aprox. 4 ori pe an timp de 3-5 ore
 ● Ateliere lunare de 2-3 ore cu un specialist (voluntar care nu mai lucrează 
  îndomeniu)care să acorde sprijin localnicilor pentru repararea dispozitivelor 
  electronice
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE 

 ● Găsiți spațiul potrivit în comunitate unde toată lumea are acces
 ● Găsiți voluntari care să vă ajute cu pregătirile și voluntari care pot repara 
  lucrurile în zilele programate
 ● Găsiți persoane care să ofere sau să împrumute unelte sau echipamente 
  pentru reparații
 ● Aflați dacă puteți obține sponsorizare de la piața locală de construcții,
 ● comitet sau municipalitate
 ● Aflați unde puteți găsi o cameră gratuită
 ● Definiți cât de des doriți să se deschidă Cafeneaua Reparațiilor.
 ● Întrucât întreaga idee este o activitate comună, experții și specialiștii se 
  pot oferi voluntary

CHELTUIELI 

Posibile elemente de cost:
 ● Locația (inclusiv clarificarea costurilor de închiriere)
 ● Găsirea experților voluntari (ex. dulgher, electrician, croitor)
 ● Anunțuri (articole de presă pentru presa online și tipărită) cca. 6 luni  
  înainte de
 ● Prima Cafenea a Reparațiilor
 ● Furnizarea infrastructurii (mese, instrumente, aparat de cafea, căni,  
  declinare a răspunderii, formulare de înregistrare etc.)
 ● veniturile din donații pot acoperi costurile de funcționare planificate dar  
  depinde de costurilor de închiriere a locației

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

 ● Data și locația
 ● Experți
 ● Relatii publice
 ● Invitatii
 ● Cooperarea cu părțile interesate/asociații/inițiative ale comunității

ASPECTE  ALE 
DURABILITĂȚII

Aruncăm cantități uriașe în viața noastră de zi cu zi. Chiar și articolele care nu au 
prea multe defecte și care ar putea fi folosite cu ușurință după o reparație simplă. Din 
păcate, reparația a ieșit de modă pentru majoritatea oamenilor. Mulți pur și simplu nu 
mai știu cum să repare lucrurile. O cafenea de reparații este concepută pentru a le 
aduce o nouă apreciere prin transferul de cunoștințe. Articolele devin utilizabile mai 
mult timp prin reparare și nu sunt aruncate. Cantitatea de materie primă și energia 
necesară pentru fabricarea de produse noi este astfel economisită. Sunt reduse și 
emisiile de CO2, deoarece CO2 este eliberat la producția de produse noi și la recicla-
rea obiectelor de zi cu zi. Cafeneaua Reparațiilorcontribuie la schimbarea mentalității 
oamenilor. Acest lucru este necesar urgent dacă oamenii vor să susțină o societate 
durabilă. În plus, Cafeneaua Reparațiilor dorește să arate că repararea este, de ase-
menea, foarte distractivă și relativ ușoară. Cafeneaua Reparațiilor aduce beneficii de 
mediu, sociale și economice.

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): Repair Cafés au avut loc pentru prima dată în Țările de Jos în 2009. 
De atunci, au existat numeroase inițiative și asociații în întreaga lume care imită mo-
delul olandez. De ani de zile, s-a observat o creștere constantă a Repair Cafés în 
Austria și în întreaga lume. Ofertele descentralizate, precum și cele centralizate sunt 
practicate în cea mai mare parte în cooperare cu părțile interesate locale la nivel co-
munitar sau municipal. Ar trebui căutată cooperarea cu asociațiile și inițiativele locale 
pentru a obține o mai mare acoperire în rândul populației. Licența cu cost redus pentru 
adaptarea suporturilor tipărite este disponibilă și recomandată la repaircafe.org.reco-
mandat la repaircafe.org.
Greece (KEAN): Acceleratorul de economie circulară lucrează în Băcănie socială în 
Municipiul NeoIraklio. Oamenii din comunitatea locală colectează dispozitive electrice 
folosite și alt personal și le repara pentru a le vinde sau a le închiria din nou. https://
ekodishop.gr/
Romania (ASOCIATIA): Metoda există și în România, un exemplu este înCluj, unde 
cetățenii pot repara orice gratuit la o cafenea. Magazinul angajeaza voluntari cu scopul 
de a repara obiecte de uz casnic gratuit. În funcție de aptitudinile voluntarului, s-au re-
parat multe lucruri precum biciclete, televizoare, electrice de bucătărie,electrocasnice, 
haine etc. http://www.romaniapozitiva.ro/?s=Repair+Cafe
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 10. PLIMBAREA COMUNITARĂ

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ:

 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile
 ● Obiectivul 13 - Acțiune în domeniul schimbărilorclimatice

SCURTĂ DESCRIERE

În metoda „plimbarea comunitară”, cetățenii sunt invitați ca experți ai propriului me-
diu de viață să-și împărtășească experiențele, gândurile și dorințele despre locurile 
din comunitatea lor, în timpul unei plimbări într-un grup mic (~ 15 persoane). Folosită 
pentru evaluare, o plimbare comunitară este precedată de un proces de dezvoltare. 
Rezultatele schimbărilor care au avut loc sunt urmărite în timpul plimbării comuni-
tare și sunt apoi prezentate altor cetățeni (din cadrul sau din afara proiectului). La 
fiecare oprire, participanții raportează experiențele lor (pozitive și negative) în timpul 
implementării, ceea ce permite reflectarea din nou asupra întregului proces.
Utilizarea acestei metode pentru evaluare este utilă mai ales dacă activa-
rea cetățenilor anterior procesului de dezvoltare a avut loc și printr-o plimbare 
comunitară. În acest fel, comparația înainte și după devine deosebit de recunoscută

GRUP ȚINTĂ & 
 PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI 

 ● Cetăţeni dintr-un anumit cartier, spaţiu de locuit, comunitate, unde a fost  
  efectuat anterior procesul de dezvoltare.
 ● Actori ai societății civile, reprezentanți ai asociațiilor și organizațiilor implicate  
  în acest proces.
 ● În special acele persoane care au fost implicate semnificativ în implementa- 
  rea a ceva vizibil în timpul acestui proces.
 ● Parteneri invitați pentru prezentarea bunelor practici și schimbul de experiență
 ● Studenți, tineri, să-i conștientizeze cu privire la implicarea lor în viața societății
 ● Partenerii de cooperare recomanda ca responsabili locali, precum și  
  persoanele responsabile de dezvoltarea regională și locală să fie prezente în  
  timpul plimbării comunitare.

OBIECTIVE

 ● Evaluarea unui proces de generare și implementare a ideilor anterioare  
  care a vizat în mod specific dezvoltarea locului 
 ● Conștientizarea locurilor/spațiilor din comunitate în care ceva s-a schimbat  
  ca rezultat al unui proces de dezvoltare anterior. 
 ● Descoperirea altor locuri/spații în comunitate care să ofere potențial pentru  
  procesele de dezvoltare 
 ● Imagine comună și cunoaștere a și despre locurile din propria comunitate 
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TIMP / EFORT

 ● Aproximativ 0,5 ore pentru a ne întâlni și a define traseul și programul
 ● Aproximativ 2 ore pentru plimbare
 ● Aproximativ 1,5 ore pentru rezumat și concluzie

MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE

 ● Achiziția de participanți
 ● Scurtă reflecție asupra procesului de dezvoltare precedent la punctul de  
  întâlnire convenit.
 ● Plimbați-vă prin comunitate, unde traseul este definit împreună - în funcție  
  de locurile în care sunt vizibile modificări. În timpul plimbării, actorii  
  raportează despre proces și desfășurare până în prezent.
 ● Discuții/Comentarii  (de exemplu, la o terasă sau la un picnic în parc):
 ● Rezumatul rezultatelor plimbării comunitare
 ● Culegere de schimbări pozitive și experiențe bune, precum și dorințe de  
  îmbunătățire pentru viitoarele procese de proiectare
 ● Reflecție asupra altor potențiale schimbări sau locuri speciale, precum și  
  pașii următori

CHELTUIELI Posibil pentru bauturi la terasă. În cazul unui picnic, fiecare își aduce mâncarea.

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

 ● Cum pot fi motivați actorii să participe la plimbarea comunitară după  
  procesul de proiectare?
 ● Există mai mult potențial de proiectare în comunitate și motivație din partea  
  actorilor existenți?

ASPECTE  ALE 
DURABILITĂȚII

Metoda este folosită pentru activarea la începutul procesului de dezvoltare a unui 
subiect specific - de exemplu, pentru a analiza locuri și piețe ecologice sau locuri 
dăunătoare mediului din comunitate. După un proces de (re)proiectare, aceeași 
plimbare este efectuată pentru vedea schimbările. 

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): În unele orașe din Austria (de exemplu, Graz) există posibilita-
tea de a face plimbări comunitare specifice cu focusul pe consumul durabil – în 
special în ceea ce privește alimentele sau îmbrăcămintea. Magazine, inițiative 
și multe oportunități de consum durabil pot fi descoperite prin astfel de plimbări 
care pot fi ghidate de specialiști sau de participanții înșiși. Această oportunitate 
poate fi folosită ca evaluare a situației actuale a unui municipiu sau oraș. Efec-
tuate în mod regulat, schimbările devin vizibile într-o perioadă de timp. 

Greece (KEAN): În Atena există diverse căi care pot fi urmate pentru a imple-
menta plimbarea comunitară. Mai precis, într-un proiect care are de-a face cu 
modernizarea unei zone industriale a municipiului Pireu, în zonă sunt organi-
zate plimbări lunare care urmează să fie studiate, unde locuitorii și autoritățile 
discută problemele și intervențiile care ar trebui făcute în zonă.

Romania (ASOCIATIA): În proiectele noastre, folosim de obicei această 
metodă pentru a urmări parcursul și rezultatele proiectelor, ca o formă de eva-
luare și schimb de bune practici. În multe cazuri, facem schimb de experiență, 
iar împreună cu persoane/partenerii invitați mergem și prezentăm rezultatele 
pe loc, pentru a avea șansa de a discuta concret și de a arăta acele rezultate. 
Această metodă ar putea fi și o metodă de activare.
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 11. EVALUAREA DIGITALĂ

CELE MAI RELEVANTE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ  

 ● Obiectivul 04 – Educație de calitate
 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile

SCURTĂ DESCRIERE

Instrumentele digitale gratuite fac ușoară și distractivă învățarea de a chestiona 
opinii în orice limbă și pot fi partajate oricărui grup de participanți, cu condiția să 
aibă acces la internet.
„Formulare Google”, de exemplu, este o modalitate de a crea chestionare simp-
le cu întrebări deschise și închise. Ca variantă jucăușă a evaluărilor digitale - în 
special pentru copii și tineri - instrumentul „Kahoot“ este potrivit ca platformă 
gratuită de învățare bazată pe joc. Google Forms permite, de asemenea, con-
versia întrebărilor ca chestionare, dar este destul de clar structurat și mai puțin 
jucăuș. 
Ambele moduri (sondajele digitale și jocurile digitale) pot fi utilizate ca modalita-
te formativă sau sumativă de evaluare.
Există multe instrumente gratuite utilizate în acest context. Următoarele opțiuni/
linkuri:
https://kahoot.it/ https://docs.google.com/forms/u/0/ https://www.surveymon-
key.com
https://www.surveylegend.com/?utm_source=gdm&utm_medium=cpc&utm_ 
campaign=survey&gartner=capterra
https://delighted.com/start?utm_source=capterra&utm_medium=reviewsi-
tes&utm_campaign=survey
https://www.zonkafeedback.com

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI

 ● Acele persoane (actori ai societății civile, reprezentanți ai asociațiilor și  
  organizațiilor) care au participat la procesele anterioare de dezvoltare
 ● Părțile interesate ale comunității
 ● În general deschis pentru toți cetățenii.

OBIECTIVE

 ● Evaluarea unui proces de generare și de implementare a ideilor  
  anterioare.
 ● Întărirea conștientizării că fiecare idee și fiecare preocupare este  
  valoroasă și este serios discutată pentru a putea devein fezabilă
 ● Impulsionarea pentru continuarea angajamentului după finalizarea  
  primei faze  a proiectului
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TIMP / EFORT

Efortul de timp depinde în mare măsură de procesul individual de educație 
comunitară și de cât de des este utilizată în mod rațional o evaluare. Cu toate 
acestea, trebuie investit suficient timp pentru a crea întrebările și a le transfera 
în instrumentul digital ales. În orice caz, după un anumit eveniment (seminar, 
instruire, discuție, prelegere), un instrument de sondaj poate fi folosit de fiecare 
dată pentru evaluare.

MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE 

 ● Crearea unui chestionar cu întrebări adecvate
 ● Transferul într-un instrument digital
 ● Implementarea unui pretest
 ● Adaptarea întrebărilor
 ● Trimiterea către foștiir participanți
 ● Evaluarea rezultatelor 

CHELTUIELI
Când utilizați instrumente gratuite, nu există costuri în afară de costurile  
de personal

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

 ● Frecvența evaluării digitale
 ● Responsabilitati

ASPECTEALE 
DURABILITĂȚII

Evaluarea digitală economisește resurse, deoarece nu trebuie să fie tipărite și 
trimise chestionare.

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): Folosim această metodă în special pentru evaluări ale eveni-
mentelor digitale care au avut loc online sau pentru evaluări după un timp după 
evenimentul propriu-zis.

Greece (KEAN): La ΚΕΑΝ este cea mai populară metodă pe care o folosim 
pentru a evalua întâlnirile, activitățile de formare și alte activități, datorită faptului 
că este foarte comodă.

Romania(ASOCIATIA): La Asociația Euro Adult Education folosim și această 
metodă, dar mai ales cu tinerii. Precizăm că pentru adulți și vârstnici nu este 
preferată această metodă; în special cei din mediul rural preferă focus-grupurile, 
atelierele, întâlnirile, pentru a putea discuta față în față și a-și împărtăși părerile.
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 12. FOCUS GRUPURI DE URMARIRE / MONITORIZARE

CEL MAI RELEVANT OBIECTIV DE DEZVOLTARE DURABILĂ:  

 ● Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile

SCURTĂ DESCRIERE

Workshop-urile/Atelierele de monitorizare/urmărire servesc la preluarea și implementa-
rea subiectelor, preocupărilor și ideilor care au fost ridicate în cursul măsurilor anterioare 
de activare și implementare, dar care nu au putut fi încă elaborate sau implementate.
Atelierele de urmărire se bazează pe experiența:

 ● că, în timpul colectării subiectelor în contextul proceselor de educație  
  comunitară, de obicei, sunt menționate multe și foarte diferite preocupări;
 ● că trebuie făcută o prioritizare și că doar o mică parte din subiecte pot fi luate  
  în considerare într-o primă fază de implementare a proiectului;
 ● și că de multe ori este necesar un impuls din afară pentru aceasta, ca să nu  
  rămână nelucrate preocupări și idei.

Când prima fază implementare este finalizată cu succes, se deschid timp și spațiu pen-
tru reluarea subiectelor care nu au fost luate în considerare până atunci.
În acest fel, este comunicat tuturor participanților că orice problemă este luată 
în considerare și nu va fi pur și simplu abandonată. În cel mai bun caz, se poa-
te elabora un program de lucru pentru un grup de implicare a societății civile pe mai  
mulți ani.

În plus, grupul ia notă de „perioadele de lucru” trecute, își amintește succesele, problem-
ele și experiențele de rezolvare a problemelor și conștientizează propriul său spațiu de 
manevră

GRUP ȚINTĂ &  
PARTENERI DE  
COOPERARE 
RECOMANDAȚI  

Acele persoane (actori ai societății civile, reprezentanți ai asociațiilor și organizațiilor) 
care au participat la procesele anterioare de dezvoltare.

OBIECTIVE

 ● Evaluarea unui proces de generare și de implementare a ideilor  
  anterioare.
 ● Întărirea conștientizării că fiecare idee și fiecare preocupare este  
  valoroasă și este serios discutată pentru a putea devein fezabilă
 ● Impulsionarea pentru continuarea angajamentului după finalizarea  
  primei faze  a proiectului

TIMP / EFORT Un workshop de aproximativ 5 ore
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MĂSURI CONCRETE DE 
APLICARE 

 1. Acord privind data, locul și procedura cu persoanele de contact/ 
  protagoniștii procesului anterior.
 2. Invitarea participanților, în scris și, dacă este posibil, personal/telefonic
 3. Procedura atelierului:
  a. Rezumat al procesului anterior, concentrându-se pe succese și  
   mulțumindu-le participanților (de ex. cu un mic cadou simbolic: semințe  
   de flori/flori).
  b. Runda de feedback a participanților*: ce subiecte au obținut un efect  
   bun de mobilizare, ce obiective am atins, ce efecte suplimentare avem  
   observat?
  c. Jurnalele fazei de brainstorming ale procesului anterior: ce probleme  
   am atins, ce chestiuni ar putea fi abordate în continuare, bazându-ne  
   pe succesele trecute?  
Cine ar putea fi recrutat pentru a participa?
Dacă sunteți gata, acordații atenție următoarei probleme, stabiliți pașii de imple-
mentare și responsabilitățile.

CHELTUIELI

Posibile elemente de cost:
 ● Taxe pentru pregătirea și facilitarea atelierului
 ● Inchiriere spațiu daca este cazul
 ● Catering
 ● Cadouri de mulțumire.

CLARIFICĂRI  
NECESARE 

 ● Cum pot fi motivați actorii să participe la mersul comunității după un  
  process de proiectare?
 ● Există mai mult potențial de proiectare în comunitate și motivație din partea  
  actorilor existenți?

ASPECTE ALE 
DURABILITĂȚII

În mod ideal, atelierul de monitorizare este impulsul pentru un angajament pe 
termen lung al societății civile, prin care aspectul protecției climei și a mediului 
ar trebui să fie luat în considerare în toate proiectele ulterioare. 

CONDIȚII SPECIFICE  
PENTRU ȚĂRILE  
PARTENERE

Austria (KBW): În multe comunități din Austria, procesele s-au desfășurat sub 
pretextul participării cetățenilor. Cetăţenii au fost consultaţi cu privire la dezvol-
tarea comunităţii, dar ideile adunate nu au fost aproape niciodată implementate. 
Acest lucru a condus la frustrare și, ulterior, la o scădere a dorinței de a participa 
activ la procesele de proiectare. Atelierele ulterioare asigură menținerea pe ter-
men lung a motivației acelor cetățeni care au participat activ în trecut. 

Greece (KEAN): Este important după fiecare activitate să se formeze echipe 
pentru a strânge rezultatele și pentru a avansa ideile în faza de implementa-
re. KEAN dupa fiecare activitate o implementeaza pe cat posibil impreuna cu 
echipele intrucat scopul este transmiterea si dezvoltarea rezultatelor.

Romania (ASOCIATIA): Folosim focus-grupuri de urmărire pentru procesul de 
evaluare (evaluare intermediară și respectiv evaluare anuală) pentru diverse 
proiecte, în special pentru cele pe termen lung. Prin această metodă comunitățile 
respective au devenit mai deschise și receptive; cetăţenii au început să discute 
mai multe despre ce trebuie făcut şi despre ce pot face ei înșiși.
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5. ASPECTE ALE SUCCESULUI & RECOMANDĂRI GENERALE

Scopul	major	al	educației	comunitare	este	de	a	iniția	procese	care	au	un	impact	durabil	și	pozitiv	asupra	unei	
regiuni/comunități	și,	 în	cele	din	urmă,	asupra	populației	 locale.	 În	cel	mai	bun	caz,	rețelele	durabile	apar	din	
educația	comunitară	care	preiau	alte	preocupări	regionale	și,	astfel,	aduc	o	contribuție	de	durată	la	îmbunătățirea	
calității	vieții	și	a	conviețuirii.	Dacă	un	proces	de	educație	comunitară	poate	fi	implementat	cu	succes	și	poate	avea	
un	impact	de	durată	depinde	de	mai	mulți	factori.	Chiar	dacă	luarea	în	considerare	și	influența	pozitivă	a	acestor	
factori	nu	garantează	succesul,	cu	siguranță	merită	să	le	acordăm	atenție	de	la	început	și	să-i	conștientizăm.

Următorii	factori	sunt	exemple	ilustrative	care	au	fost	abordate	de	partenerii	proiectului	în	timpul	schimbului	în	
proiect	și	numiți	de	către	cei	intervievați	din	chestionare.	Nu	există	nicio	pretenție	de	completitudine.	Lista	este	
menită	să	ofere	o	perspectivă	asupra	nivelurilor	la	care	factorii	de	succes	pot	fi	clasificați	și	luați	în	considerare.

Identificare: Experiența	în	educația	comunitară	arată	că	oamenii	au	șanse	mai	mari	să	participe	dacă	aceștia	
sunt	afectați	de	problemă	într-un	fel	sau	simt	că	pot	contribui	cu	ceva	la	rezolvarea	problemei.	Alinierea	la	nevoile	
reale	ale	cetățenilor	este,	prin	urmare,	un	 factor	critic	de	succes.	 În	plus,	cu	cât	 identificarea	cu	subiectul	și	
rezultatul	este	mai	mare,	cu	atât	impactul	procesului	de	educație	comunitară	este	mai	sustenabil.

Nevoi regionale: Adesea,	procesele	de	dezvoltare	regională	sunt	gestionate	destul	de	ierarhic	de	către	persoane	
din	afară.	Educația	comunitară,	pe	de	altă	parte,	se	concentrează	pe	schimbarea	din	interior,	deoarece	nevoile	
regionale	pot	fi	abordate	mai	bine	prin	implicarea	voluntarilor	din	regiune.	Cetăţenii	ştiu	exact	ce	este	necesar	
pentru	 regiune	 şi	mediul	 lor	 de	 viaţă,	 cunosc	 nevoile	 regionale,	 dar	 şi	 individuale	 ale	 concetăţenilor.	Marele	
avantaj	și,	în	același	timp,	factor	de	succes	este	că	voluntarii	pot	acționa	mai	independent	decât	angajații	plătiți,	
care	sunt	întotdeauna	supuși	unei	agende	a	comunității	sau	a	companiei.	Pentru	a	fi	corect,	desigur,	trebuie	să	
rețineți	că	actorii	voluntari	sunt	adesea	greu	de	găsit,	oricum,	sau	au	nevoie	de	un	impuls	pentru	a-și	uni	forțele.

Regulile jocului: În	ciuda	independenței	mai	mari	cu	care	voluntarii	pot	lucra,	este	important	de	știut	„regulile	
jocului”	și	să	dezvolte	o	conștientizare	a	relațiilor	sociale	de	putere	și	a	ierarhiilor	formale	și	informale.	De	exemplu,	
un	factor	de	succes	poate	fi	aducerea	la	bord	a	unor	oameni	importanți	din	punct	de	vedere	informal,	folosirea	
lor	ca	facilitatori	și	informarea	altora	despre	conceptul	de	educație	comunitară	și	planurile	de	proces.	O	atenție	
deosebită	trebuie	acordată	persoanelor	care	acționează	ca	în	domenii	omoloage	educației	comunitare.	Ei	pot	
contribui	semnificativ	la	succes	(de	exemplu,	dacă	pot	fi	implicați	într-un	fel	sau	pot	fi	invitați	să	participe)	sau	
eșec	(dacă	nu	pot	fi	câștigați	ca	colaboratori).

Cooperare: Implementarea	 proceselor	 de	 educație	 comunitară	 se	 bazează	 adesea	 pe	 sprijin.	 O	 grădină	
comunitară,	de	exemplu,	are	nevoie	de	teren,	o	cafenea	de	reparații	de	o	cameră,	care	în	cel	mai	bun	caz	este	
oferită	gratuit	sau	costurile	sunt	suportate	de	municipalitate.	Prin	urmare,	cooperarea	cu	factorii	de	decizie	din	
cadrul	unei	comunități	este	recomandată	încă	de	la	început.	În	plus,	cooperarea	cu	instituții,	ONG-uri,	asociații	
etc.	are	sens,	deoarece	cu	cât	sunt	implicate	mai	multe	grupuri	diferite,	cu	atât	este	mai	mare	probabilitatea	unei	
implementări	durabile	care	să	acopere	cel	mai	larg	spectru	posibil	de	nevoi	și	interese.

Numar de voluntari: Un	 semn	 că	 un	 proces	 de	 educație	 comunitară	 este	 de	 succes	 și	 răspunde	 nevoilor	
unei	regiuni/comunități	este	existența	unui	număr	tot	mai	mare	de	voluntari.	Deși	numărul	de	voluntari	nu	este	
neapărat	un	criteriu	de	succes	-	chiar	și	un	mic	grup	de	bază	poate	realiza	lucruri	mari	-	o	creștere	a	numărului	
de	participanți	poate	fi	un	indiciu	al	succesului	durabil.

Obiective atinse: Este	util	să	stabilim	împreună	un	obiectiv	clar	și	o	înțelegere	comună	a	unui	proces	cu	toți	
voluntarii	de	la	început.	Acest	obiectiv	ar	trebui	să	fie	clar	și,	mai	presus	de	toate,	realizabil,	deoarece	obiectivele	
care	sunt	stabilite	la	un	nivel	prea	înalt	pot	duce	rapid	la	frustrare	și	retragere.	Astfel,	un	factor	important	de	succes	
este	definirea	unui	obiectiv	clar,	autodeterminat	și	 realizabil,	deoarece	participanții	doresc	soluții	 la	probleme	
concrete	-	adesea	micile	succese	obținute	pe	parcurs	ajută	la	susținerea	angajamentului	lor.	Cu	toate	acestea,	
modalitățile	de	a	ajunge	acolo	se	pot	schimba,	ceea	ce	necesită,	în	același	timp,	o	anumită	flexibilitate	în	proces.
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Valori sociale, norme și idealuri: Un	grup	de	voluntari	care	susțin	ceva	împreună	și	 își	dorește	a-l	dezvolta,	
reprezintă	 de	 obicei	 anumite	 valori,	 norme	 și	 idealuri	 comune.	 Experiența	 noastră	 a	 arătat	 că	 acestea	 sunt	
dezvoltate	 împreună	în	acest	proces,	mai	ales	prin	confruntarea	lor	cu	evoluțiile	sociale	actuale.	 În	orice	caz,	
există	întotdeauna	o	mai	mare	participare	a	oamenilor	atunci	când	propriile	interese,	norme	și	valori	merg	mână	
în	mână	cu	cele	ale	comunității.

Următoarele	citate	din	chestionarele	efectuate	sintetizează	din	nou	feedback-ul	asupra	factorilor	de	succes	a	
educației	comunitare	care	au	fost	menționați	de	respondenți:

Ce	factori	contribuie	la	succesul	unui	proiect	de	educație	comunitară?	(Exemple)

 ● „Conducere locală și grupuri de voluntari care se angajează în valorile generale ale educației comunitare”
 ● „Proiect clar și bine înțeles de toată lumea cu obiective/activitățile realizabile”
 ● „Promovarea proiectului și, dacă este posibil, a altor proiecte similare, care au fost implementate anterior și  
  au avut rezultate pozitive în comunitățile respective”
 ● „Ca un proiect să fie „susținut” de cei implicați / Un subiect care interesează”
 ● „Existența unor spații publice în care oamenii se pot întâlni fără a fi nevoie să consume și existența unei  
  persoane de contact abordabile – doar prin voluntariat și voluntarism continuitatea necesară nu 
  este realizabilă”
 ● „A experimenta aprecierea este foarte adesea motorul pentru a deveni activ”
 ● „Sprijinul comunității/primarului”
 ● „Succese rapide, rezultate intermediare care îi motivează pe oameni să continue”
 ● „Acceptarea și popularitatea în rândul restului populației”
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6. INFORMATIV

AUSTRIA

 ● Site-ul web al proiectului – Kärntner Bildungswerk– Erasmus+  
	 	 https://bildungswerk-ktn.at/erasmus-bildung-cedup-2/
 ● Definiția educației comunitare - Ring Österreichischer Bildungswerke– Erasmus+   
	 	 https://ring.bildungswerke.at/projekte/publikationen/	
 ● Informații și proiecte - ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik– Erasmus+  
	 	 https://partizipation.at	
 ● Dezvoltare comunitară – Salzburger Bildungswerk – Erasmus+ 
	 	 https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte

GRECIA

 ● Geo Ergon Paideia
	 	 https://www.geo-ergon-paideia.eu/home-el/	
 ● Comm.on Heritage 
	 	 https://common-heritage.eu/	
 ● Observatorul de incluziune socială OIG Beyond the Garden
	 	 https://www.kean.gr/oig/	
 ● Acceleratorul economiei circulare 
	 	 https://ekodi.gr/	

ROMĂNIA

 ● Site-ul web al Asociației Euro Adult Education – Erasmus+  
	 	 http://www.euro-ed.ro/proiecte-in-derulare/educa-ia-comunitara-in-domeniul-protec-iei-mediu- 
	 	 lui-i-climei-ca-poten-ial-pentru-implicarea-societa-ii-civile-cedup-36	
 ● Asociatia Institutul Bucovina  
	 	 https://bucovinainstitute.org/	
 ● British Council Romania  – Erasmus+ 
	 	 https://www.britishcouncil.ro/programe/societate	
 ● Romania Pozitiva  – Erasmus+ 
	 	 http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/	
 ● Primaria Drajna, judetul Prahova  – Erasmus+ 
	 	 https://www.primaria-drajna.ro/	

INTERNATIONAL

 ● Platforma de rezultate ale proiectului – Erasmus+  
	 	 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-AT01-KA204-078053	
 ● Asociația Europeană pentru Educația Adulților  – Erasmus+ 
	 	 https://eaea.org/why-adult-education-2/active-citizenship-democracy-and-participation/	
 ● Consiliul Internațional pentru EDUCAȚIA ADULTILOR (ICAE)  – Erasmus+ 
	 	 http://icae.global/	
 ● DVV – Internațional  – Erasmus+ 
	 	 https://www.dvv-international.de/en/
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EDITURA

Publicat	conform	§25	Media	Act

Proprietar	media	și	editor:	Kärntner	Bildungswerk	Betriebs	GmbH,	Mießtaler	Straße	6,	A-9020	Klagenfurt,	FN:	
252348a	Domiciliu	legal	Klagenfurt.	Organisme	reprezentative	autorizate:	Directorul	general	Michael	Aichholzer,	
Telefon:	0463/53657621;	E-mail:	michael.aichholzer@kbw.co.at	

Kärntner	Bildungswerk	Betriebs	GmbH	este	o	instituție	non-profit	de	educație	generală	a	adulților,	este	neutră	
din	punct	de	vedere	politic	și	confesional,	membră	a	„Ring	Österreichischer	Bildungswerke”	(cercul	organizațiilor	
educaționale	 Austriece)	 Unicul	 proprietar	 este	 asociația	 Kärntner	 Bildungswerk,	 Mießtaler	 Straße	 6,	 A-9020	
Klagenfurt.

Tipografia:	
Locul	publicării:	Klagenfurt,	Austria

_________________________

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	acesta.

VREI SĂ...
...	să	ne	dați	un	feedback?
...	să	adăugați	o	altă	metodă?
...	să	aflați	mai	multe	despre	proiect?

Vă rugăm să utilizați acest cod QR:
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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	acesta.


