Nº del compromis:

69
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1. Nom de la iniciativa, programa, projecte o acció:

Seminari Crea.e

2. Organització / entitat responsable:

Noguera ADR Coop. V.

3. Resum de l’acció:

Seminari amb participants del mon de
l'educació, l'agricultura, els menjadors
escolars i l'administració pública per treballar
de forma continua temes educatius
relacionats en l'agricultura ecològica, el
consum responsable i l'alimentació
sostenible.

4. Enllaç on trobar més informació (opcional):

http://www.masdenoguera.coop/es/node/320
Crear un espai de treball educatiu i una xarxa per compartir informació sobre activitats, projectes
i interessos relacionats amb l’agricultura i la ramaderia ecològica i l’alimentació sostenible.

5. Objectius de l’acció:

• Proposar continguts i eines didàctiques.
• Proposar formació per als professionals.
• Donar suport a les activitats realitzades a les escoles.
• Compartir idees, ajudar a resoldre problemes derivats dels projectes en funcionament.
• Estar al dia de les iniciatives per a l’Educació Ambiental i la sostenibilitat.
• Crear dinàmiques de continuïtat

ِהȅƫǣɎǕƺȒǕȸơˡƬȒȇƺɀƳƺɀƺȇɮȒǼɖȵƏǼټƏƬƬǣȓي

7. Destinataris de l’acció:

Comunitat Valenciana
Professors, educadors, monitors menjadors,
tècnics d’ajuntaments, associacions de
consum, les AMPA, productors ecològics,
etc.

8. Objectius de la EAR (indicar objectius del document EAR amb els quals es relaciona la iniciativa):

X

Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva dels valors que

inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en l’adquisició d’aquests valors i en la sensibilització amb les premisses de la
sostenibilitat.
X

Afavorir el pensament crític i innovador, amb el foment de la diversitat d’opinions, així com amb una actitud

favorable al diàleg i a la cerca de consens.
X

Facilitar la comprensió del paper de l’individu en la generació de problemes ambientals i conscienciar de la

importància del comportament individual responsable per a solucionar-los, tant en l’àmbit local com en el global.
X

Suscitar l’interés de la població per les variables ambientals, econòmiques i socials, facilitar la comprensió de la

interrelació i fomentar la capacitat d’anàlisi crítica i constructiva del marc socioeconòmic.
X

Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat.

Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada del nostre entorn.
X

Habilitar les estructures i canals de participació necessàries per a aconseguir l’apoderament de la ciutadania per a

abordar les qüestions ambientals.
X

Propiciar la generació d’estructures que permeten coordinar i avaluar els plans i programes en matèria

d’educació ambiental.
X

Fomentar la responsabilitat social i el compromís ambiental en els diferents sectors públics i privats.

X

Animar els diferents sectors socioeconòmics perquè adquirisquen compromisos concrets de sostenibilitat.

9. Recursos, mitjans i materials per a dur-la a terme (humans, tècnics, econòmics….)

- Recursos humans del Mas de Noguera com a coordinadors del projecte.
- Diferents instal·lacions per celebrar les trobades del seminari
- Materials tècnics per a la difussió i execucio de presentacions
- L'assistència i participació es voluntaria. S'intenta buscar recursos a través d'ajudes per a poder realitzar
possibles formacións que interessen als participants
10. Resultats esperats i avaluació prevista:

Esperem que durant aquest any es puguen materialitzar algunes de les propostes de necessitats que
troben els participants del seminari , així com una major implicació per part de l'administració en temes
d'educació ambiental, formació i consum responsable que repercutixquen en el sistem educatiu formal i
ajuden als mestres i professors que intente promoure aquestos temes dins dels seus projectes eductius.

11. Si vols afegir alguna cosa més...

Data de revisió del compromís per a l’acció:
(A EMPLENAR PEL CEACV)

