
Sprijinul Comisiei Europene pentru 
realizarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului, care reflectă doar 
opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 
făcută responsabilă pentru utilizarea 
informațiilor conținute în aceasta.

Împreună
 putem concretiza 

ODD!

Scanează pentru
 a afla mai multe!

www.p-consulting.gr

www.sosuoj.dk

www.giovanivaldarno.it

www.feg.ro

www.themistoklis.gr

Parteneri în proiect
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          Rezultatele proiectului

Comunitatea locală / regională / națională / 
europeană

Instituţii publice şi private interesate

Profesori ai elevilor cu vârsta între 14 şi 18 ani

Alte instituţii de formare

Primării

Autorităţi în domeniul educaţiei 

Şcoli gimnaziale şi licee

Elevi cu vârsta între 14 şi 18 ani

Grupul țintă                     Obiective principale

Instruirea copiilor cu vârsta între 14 și 18 ani 
pentru a lucra împreună la soluții / practici / 
metode inovatoare cu privire la modul în care 
abordăm mai eficient cele 17 domenii vizate de 
17 obiective.

Formarea și dezvoltarea competențelor inter-
culturale în rândul elevilor cu vârsta cuprinsă 
între 14 și 18 ani și a profesorilor acestora.

Stimularea și antrenarea competențelor de 
vorbire și scriere în limba engleză în rândul 
elevilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.

Stimularea înțelegerii elevilor, că „noi toţi” 
împărtășim provocările și împărtășim responsa- 
bilitatea de a rezolva provocările reflectate în 
cele 17 obiective.

Dezvoltarea competențelor profesorului pentru 
a-și îndruma elevii și studenții să coopereze 
transfrontalier atunci când vine vorba de 
învățare și de obținerea unui punctaj de la 1 la 5 
în cel mai profitabil mod pedagogic și didactic.

Inspirarea din munca altor țări care lucrează cu 
obiectivele.

Știi ce sunt Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) ?

1. Fără sărăcie
2. Foamete “zero”
3. Sănătate și bunăstare
4. Educație de calitate
5. Egalitate de gen
6. Apă curată și canalizare
7. Energie curată și la prețuri accesibile
8. Muncă decentă și creștere economică
9. Industrie, inovaţie și infrastructură
10. Inegalităţi reduse
11. Orașe și comunități durabile
12. Consum și producție responsabilă
13. Acțiunea climatică
14. Viața acvatică
15. Viața terestră
16. Pace, justiție și instituții eficiente
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

ACT este un proiect Erasmus+ (KA2) care îşi 
propune să dezvolte un set de instrumente 
și metode necesare pentru ca elevii și profe-
sorii din diferite țări și medii educaționale și 
culturale să lucreze împreună (co-creativ) 
pe subiecte globale legate de Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă (ODD).

Ce este ACT?

Instrument de auto-reflecție pentru profesori 
cu privire la sinergiile de învățare transfron-
talieră pentru ODD.

Program de formare online pentru profesori în 
cooperare transfrontalieră pentru dezvoltarea 
ODD-urilor în școli.

Platformă electronică comunitară pentru 
cooperarea transfrontalieră privind ODD.

Ateliere online pentru cooperarea transfron-
talieră privind ODD.

ONG-uri şi organizaţii care activează  în dome-
niul dezvoltării durabile
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