ČUVAJMO
NAŠU PLANETU!
U ostvarivanju Milenijskih razvojnih
ciljeva do 2015. godine doprinijeti mogu
razne organizacije, institucije, društva i
klubovi, i to ponajviše svojom aktivnom
ulogom u promicanju inicijativa za
razvoj svijesti i osjetljivosti na globalna
pitanja.
Najvažnije je u sve aktivnosti uključiti
mlađe generacije kao buduće
veleposlanike održivoga razvoja koji
djeluju lokalno i globalno. Odgojitelji,
učitelji, nastavnici i profesori u svojim
obrazovnim programima prate generacije
i prenose im alate i mogućnosti koje smo
naslijedili, ali i one koji direktno mogu
utjecati na društvena, ekološka i
ekonomska pitanja na cijeloj Planeti
Zemlji.
Projekt „Mladi za zemlju“ namijenjen je
učiteljima, odgojiteljima, nastavnicima i
profesorima te djeci i mladima u dobi od
tri do 24 godine kako bi stekli vještine za
osobno djelovanje u pogledu 7.
milenijskih razvojnih ciljeva (održivi
razvoj).
Preuzimanje inicijativa protiv siromaštva
i za održivost Planete Zemlje, već se
nekoliko godina uspješno promovira u
talijanskom Gradu Vicenzi u suradnji s
međunarodnom organizacijom
ProgettoMondo Mlal.
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projekt sufinanciran
sredstvima Europske unije
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TRENING ZA UČITELJE/
NASTAVNIKE/PROFESORE/
ODGOJITELJE

Kroz projekt "Mladi za zemlju" u promociju
su se uključili Grad Czestchowa (Poljska) i
Grad Osijek (Hrvatska) zajedno s
partnerskim organizacijama CZ-Art iz
Poljske i osječkom udrugom za rad s
mladima "Breza".
Projekt je sufinanciran sredstvima
Europske unije i ima za cilj stvaranje veza
između učitelja i učenika,
odgojitelja/edukatora i djece u pogledu
istraživanja tema održivoga razvoja te
testiranja i usvajanja novih,
eksperimentalnih obrazovnih modula
usmjerenih na 7. milenijske razvojne
ciljeve. Time se otvara mogućnost
propitivanja o lokalnim ekološkim temama
koje utječu na nas, naše zdravlje kao i na
društvo općenito, čime se stvara novi model
globalnoga obrazovanja.
Upravo takav novi model može ponuditi
novine u nastavnim planovima i
programima o održivome razvoju (škole,
dječji vrtići, organizacije civilnoga društva i
sl.) te potaknuti mlade na aktivizam u
zajednici i šire.

Stajališta u ovom programu ne odražavaju nužno
stajalište Europske unije

Tijekom projekta održavat će se
informativne radionice/trening za učitelje
u Vicenzi (Italija), Czestochowi (Poljska) i
Osijeku (Hrvatska) na teme obrazovanja i
održivog razvoja te 7. milenijskih ciljeva.
Predložit će se metodologije i
mogućnosti za razvoj te testiranje
određene nastavne cjeline, ovisno o
kontekstu, ciljanoj skupini te u skladu
sa zvanjima i mogućnostima uključenih
osoba.

NOVE USLUGE ZA DJECU
I MLADE DO 24 GODINA

Kroz projekt su planirane radionice za
djecu i mlade na lokalnoj razini s
mogućnošću integracije i educiranja
predstavnika organizacija civilnoga
društva koje djeluju u tom području.
Cilj je izravno eksperimentirati na
terenu i na taj način otvoriti nove
mogućnosti za održivi razvoj lokalne i
globalne zajednice. Također, održat će
se i susreti mladih u gradovima koji
sudjeluju u projektu: Vicenza (Italija),
Czestochowa (Poljska) i Osijek.
(Hrvatska).

PROSTOR AKTIVNOSTI

U sva tri europska grada otvorit će se
javni prostor posvećen globalnom
neformalnom i informalnom obrazovanju
kao mjesto rasprava i seminara/treninga
za učitelje, nastavnike, profesore,
odgojitelje i stručne suradnike. U Osijeku
je osnovan Edukacijsko-didaktički centar
"Edakta" u Jägerovoj 12 te je opremljen u
skladu s potrebama i aktivnostima
projekta.
SUSRETI I MEĐUNARODNA SURADNJA

Projekt „Mladi za zemlju“ omogućit će
učiteljima, nastavnicima, profesorima i
odgojiteljima iz Italije, Poljske i Hrvatske
susrete s učiteljima iz Burkine Faso
(Afrika) kako bi razmijenili i obogatili
svoja iskustva, znanja i vještine
usmjerene na djecu i mlade iz Europe i
Afrike.

EUROPSKA MREŽA

Kako bi se uključilo što više djece i
mladih, u projektu će se koristiti novi
komunikacijski alati pomoću kojih će se
izraditi virtualna platforma za razmjenu
i obogaćivanje iskustava mladih iz
Italije, Poljske i Hrvatske.

