Проектът има за цел да повиши осведомеността и знанията по теми,
свързани с околната среда и климатичните
промени за
възрастни хора в неравностойно положение. Проектът ще
предостави на преподаватели и обучители необходимите инструменти
за повишаване на информираността относно проблемите и
дискусиите за климата, както и ще подпомогне участниците във
воденето на по-екологичен начин на живот.

Ако сте обучител или експерт по климата и
искате да научите повече за това, как може да
се включите в проекта, свържете се с нас за
повече информация за проекта Climate Box,
неговите цели и резултати и как можете да
допринесете!

Партньори:
BUPNET – Германия
Out of the Box International - Белгия
Die Berater – Австрия
CATRO – България
CESIE – Италия
Asociación Caminos - Испания

Climate Box е Еразъм+
проект с партньори от
Германия, България,
Белгия, Австрия,
Италия и Испания

Интелектуални продукти/Резултати:
“94% от европейците казват, че опазването на
околната среда е от значително или голямо
значение за тях.
59% от българите споделят, че опазването на
околната среда е важно за тях."
Източник:
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/in
dex.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/su
rveyky/2257

IO1 – Доклад: Климатично обучение за възрастни в
неравностойно положение
Изготвяне на доклад във връзка с образованието по климатични теми и
информацията, налична за възрастни в неравностойно положение във
всяка една от страните партньор, за да се оценят нуждите на възрастните
и да се създадат подходящи учебни материали.

IO2 – Climate Box: Обучителни материали
Изготвяне на обучителни материали, които могат да бъдат директно
използвани от обучители в тяхната работа.

IO3 – Онлайн база от ресурси за климатично образование
Предоставяне на свободна обучителна платформа, която да дава достъп
до разработените материали.

IO4 – Open Badge за климатично образование

Контакти:
Ивета Симеонова
+359 877 788 017
i.simeonova@catro.com

Създаване на мобилно приложение с пряк достъп до обучения и
материали, които могат лесно да се прилагат в ежедневието.

IO5 – Ръководство: Климатично образование за възрастни
Доклад, представящ добри практики и подчертаващ значението на
климатичното образование за възрастни в неравностойно положение.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора
и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.

