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Proiectul Educația comunitară în domeniul 
protecției mediului și climei ca potențial de 
implicare a societății civile este un proiect
Erasmus+ ce își propune să dezvolte opțiuni 
care să impulsioneze cetățenii din zonele 
rurale și urbane, să crească gradul de 
conștientizare a problemelor legate de 
schimbările climatice și să promoveze o 
schimbare spre un stil de viață mai durabil.

Principiile centrale ale educației comunitare 
în înțelegerea proiectului sunt:
- consolidarea democrației și solidarității în 

comunități
- legătura cu nevoile, interesele și resursele 

locale
- creșterea abilitării prin acțiune comună
- promovarea proceselor de învățare 

incluzivă.
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Partenerii proiectuluiDescriere generală

„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.”
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Obiectivul general al proiectului este de 
a activa angajarea societății civile în 
domeniul protecției climei.. 

Obiective specifice:
Dezvoltarea criteriilor de bune practici în 
educația comunitară (CE) în domeniul 
protecției mediului și a climei

Colectarea, analizarea și adaptarea unui 
total de 12 metode de educație 
comunitară

Dezvoltarea ghidului " Componente 
pentru educația comunitară de succes în 
domeniul protecției mediului și a climei”

Dissemination of the developed 
guideline to local organizations initiating 
CE processes

Schimbul de experiență în 
implementarea proceselor de educație 
comunitară (învățarea reciprocă)

Participanți la acțiuni anterioare de 
educație comunitară

Parteneri de rețea locali și regionali ai 
fiecărei organizații partenere de 
proiect

Participanți potențiali și viitori la 
procesele de educație comunitară

Societatea civilă în general

Grupuri țintă

Obiective

Activarea și mobilizarea societății 
civile utilizând metode comunitare

Creșterea gradului de conștientizare a 
problemelor legate de schimbările 
climatice în comportamentul 
individual, în preferințele și stilul de 
viață

Identificarea activităților și 
oportunităților de adaptare la 
schimbările climatice

Dezvoltarea de opțiuni de acțiune la 
nivelul cetățenilor, în ceea ce privește 
adaptarea la schimbările climatice

Rezultate așteptate

Rezultatul cheie îl reprezintă dezvoltarea 
ghidului „Componente pentru educația 
comunitară de succes în domeniul 
protecției mediului și a climei”.

Acest ghid va servi drept concept model 
pentru alte sate și regiuni cu condiții și 
provocări similare, pentru a activa 
societatea civilă în domeniul protecției 
mediului și a climei.

Conferinta finală virtuală

Pentru diseminarea rezultatelor proiectului, 
a fost planificată o conferință finală virtuală. 
Participanții vor fi persoanele interesate și 
partenerii din rețeaua fiecărui partener din 
proiect. 

Dacă doriți să participați la 
conferința finală virtuală (Vineri, 21  
octombrie 2022), vă rugăm 
contactați partenerul român al 
proiectului.
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