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Informațiile despre acest proiect sunt scrise în Limbaj simplu de citit. 

Care este provocarea? 

Toți oamenii au dreptul la o planetă sănătoasă.  

Asta include obținerea de informații și experiență  

cu privire la măsurile de protecție ale mediului. 

 

Convenția ONU afirmă Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.  

ONU înseamnă Organizația  Națiunilor Unite. 

 

Persoanele cu dizabilități au dreptul la educație incluzivă  

și învățare pe tot parcursul vieții (Articolul 24).  

 

Este greu să obții o educație potrivită în educația adulților: 

• Pentru persoanele cu dificultăți de învățare. 

• Pentru persoanele cu nevoi mari de sprijin.  

 

Persoanele cu dizabilități pot participa cu greu la activități  

pe teme legate de sustenabilitate.   

Sustenabilitate înseamnă folosirea resurselor naturale  

fără a duce la terminarea acestora  

sau la degradarea mediului înconjurător. 
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Cu ce poți contribui pentru a rezolva asta? 

EFDI – Ecological Future Diverse and Inclusive  

este un proiect european.  

Ecological Future Diverse and Inclusive este în limba engleză 

și înseamnă un viitor ecologic divers și incluziv. 

Se adresează persoanelor cu dificultăți de învățare  

și nevoi mari de sprijin.  

Proiectul crește competențele și informațiile ecologice.  

 

Mulți oameni vor beneficia de activități  

și informații în limbaj simplu de citit. 

Proiectul EFDI va sprijini organizațiile 

în munca lor pentru sustenabilitate.  

 

Acestea vor dezvolta: 

 metode educaționale 

 campanii  

 alte activitați în cadrul acestui proiect. 

 

Proiectul va reprezenta un pas înainte spre educație incluzivă 

în Uniunea Europeană.  
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Proiectul ajuta persoanele cu dizabilități sa aiba grija de planeta.   

 

CINE face CE? 

Partenerii proiectului european vin din patru țări.  

Aceștia sunt experți în domeniul sustenabilității sau dizabilității.  

 

Împreună pregătesc oferte educaționale incluzive.  

Acestea vizează persoanele cu dizabilități de învățare  

și persoanele cu nevoi mari de sprijin.  

 

Acestea ajută toți oamenii  

care doresc să lupte pentru un mediu sănătos.  

 

Persoane cu dizabilități de învățare 

participă în toate etapele proiectului.  

Acestea vor organiza două campanii pentru protecția mediului. 

 

Ce va fi disponibil și când? 

Rezultatele proiectului 

 vor fi disponibile în octombrie 2023. 
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Rezultatele sunt: 

1.Curriculumul EFDI include următoarele subiecte:  

 Climă 

 Mâncare 

 Mobilitate 

 Consum 

 Biodiversitate  

Biodiversitate înseamnă o varietate de vieți vegetale și animale.  

Mobilitate înseamnă mersul cu autobuzul, tramvaiul, bicicleta 

sau mersul pe jos.  

Curriculumul conține mai multe metode educaționale 

pentru lucrul cu persoane cu dizabilități.  

 

2.Ghidul comunitar EFDI oferă posibilități de învățare 

pe teme ecologice.  

Acestea sunt bazate pe experiențe și studii în comunitate.  

 

3.Kitul de campanie EFDI ajută persoanele cu dizabilități de învățare 

să organizeze campanii pentru un viitor ecologic mai bun.  

Acestea pot avea idei și sugestii practice pentru campanii. 

 

4.Kitul de instrumente multisenzoriale EFDI oferă metode de învățare 

pentru ecologie și protecția mediului.  
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Informațiile și activitățile educaționale sunt multisenzoriale. 

Multisenzorial înseamnă ceva care folosește mai multe simțuri. 

Simțurile cele mai cunoscute sunt: a vedea, a auzi, a mirosi, a gusta, a pipăi 

 

 



 
 

 

  


