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Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii
Responsabile secolul XXI - REPER21 este o asociație
non-profit, non-guvernamentală, creată în 2006 ca un
spațiu de dialog, creație și acțiune pentru promovarea
responsabilității societale și dezvoltării durabile.
Ne propunem să activăm organizațiile societății civile,
instituțiile publice și firmele pentru a identifica
împreună “cele mai bune practici”, pentru a crea și testa
împreună instrumente, metode și procese de
Responsabilitate Societală.
De asemenea, ne dorim să contribuim la transformarea
sistemului de educație românesc pentru a răspunde
provocărilor societății actuale! Școala secolului 21
trebuie să ofere tinerilor un parcurs de învățare
inovator, complex și interdisciplinar. Provocarea
educației este să-i învețe să trăiască o viață bună,
armonioasă, ca persoane, și să conceapă împreună un
model de dezvoltare durabilă pentru societatea lor.

DESPRE
REPER21

COMPETENȚE
PENTRU
EDUCAȚIA
PRIVIND
SCHIMBĂRILE
CLIMATICE
(ESC) ÎN
COMUNITĂȚI
VULNERABILE

Prin proiectul „Competențe pentru Educația privind
Schimbările climatice (ESC) în comunități vulnerabile” urmărim
să dezvoltăm competențele pedagogice indispensabile pentru
ESC cu un grup de 12 profesori români, 12 activiști comunitari
francezi, 12 consultanți de mediu italieni, care își desfășoară
activitatea în comunități vulnerabile.

Perioada de desfășurare: octombrie 2016 – septembrie 2018.
Parteneri: Asociația Connected by Nature (Franța) și Fundația Ecosistemi (Italia)
Finanțator: Erasmus + 2014-2020,
KA2-Parteneriate strategice în domeniul educației adulților
Bugetul proiectului: 107.275 Euro
Bugetul gestionat de Asociața REPER21: 35.325 Euro

ACTIVITĂȚI
DERULATE
> prima activitate de formare, 6-12
februarie 2017 Bergerie de Villarceaux,
Franța;
> elaborarea unei resurse educaționale
deschise pe tema schimbărilor climatice,
în 3 module dedicate cunoștințelor,
atitudinilor, aptitudinilor;
> elaborarea a 4 seturi de reurse
educaționale privind ESC;
> crearea platformei educaționale
competencesclimatiques.eu

v i z i t e a z ă :

https://competencesclimatiques.eu/

NATURĂ
ȘI
DIZABILITATE

Premisa noastră este că toate persoanele au dreptul de a participa în mod
egal la viața și cultura comunităților din care fac parte, precum și la un
mediu înconjurător sănătos.
Prin proiectul Natură și dizabilitate ne propunem să deconstruim
reprezentarea actuală a naturii ca loc inaccesibil persoanelor în situație de
dizabilitate. Ne dorim să deschidem o punte de dialog între actorii sociali,
actorii de mediu și instituții publice pentru a gândi împreună propuneri
concrete în vederea creșterii accesului la natură a persoanelor cu handicap.

Perioada de desfășurare: februarie 2017 – iulie 2018.
Parteneri: Asociația Connected by Nature (Franța), Asociația Equisens (Franța),
Asociația Esperando (România)
Finanțator: Erasmus + 2014-2020,
KA2-Parteneriate strategice în domeniul tineretului
Bugetul proiectului: 154.910 Euro
Bugetul gestionat de Asociația REPER21: 30,600 Euro

ACTIVITĂȚI
DERULATE
> prima activitate de formare, iunie 2017
Baia-Mare, România;
>dezbatere Dreptul la natură, septembrie
2017;
> elaborarea ghidului „Și eu am dreptul la
natură” (publicare 2018);
> a doua activitate de formare, noiembrie
2017 Dijon, Franța;

În 2017 am relansat
website-ul!

v i z i t e a z ă :

https://reper21.ro/

În 2017 ANPCDFP a desemnat
Chic and ethic
proiect cu impact deosebit asupra
transformării prin învățare a comunității
în cadrul evenimentului
„Învaţă şi dă mai departe“ Erasmus 20:30
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V I D E O - U L
M A N I F E S T O

În 2017, proiectul PROF21 a fost premiat cu
locul I la Gala Fondurilor Structurale,
în cadrul secțiunii „Școala face Omul Om”,
dedicată proiectelor din domeniul
educației și formării profesionale.

Evenimentul a fost organizat de
Reprezentanța Comisiei Europene în România și Structural Consulting Group
VEZI TOATE PREMIILE ACORDATE

proiecte aprobate spre finanțare în anul 2017

PROF21 ONG21
PENTRU O ȘCOALĂ ATRACTIVĂ ȘI INCLUZIVĂ

Obiectivul general este de a contribui la
dezvoltarea competențelor cadrelor
didactice, personalului de sprijin și
managerilor școlari din unități de
învățământ publice defavorizate de a
implementa programe educaționale
inovatoare care duc la îmbunătățirea
calității educației și la accesul echitabil la
educație pentru copiii cu un grad ridicat
de risc educațional.

POLITICĂ DE EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ

Proiectul își propune, ca obiectiv general,
consolidarea participării sectorului ONG la
formularea și la promovarea politicilor
guvernamentale din domeniul "Educației
pentru dezvoltarea durabilă" (EDD).

REPER21 COORDONATOR
UTOPIA ÎN
ROMÂNIA
În octombrie 2017, în cadrul Universității de
vară anuale Utopia, am semnat convenția de
parteneriat pentru coordonarea mișcării
Utopia în România. Mișcarea Utopia (FR) este
o asociație nonprofit de educație populară,
care urmărește în special dezvoltarea unui
proiect de societate incluzivă, durabilă și
prietenoasă din punct de vedere ecologic, al
cărei obiectiv este "buen vivir".
Franck Pupunat - președinte Mouvement Utopia (stânga)
Bogdan Gioară - președinte REPER21 (dreapta)

V I Z I T E A Z Ă
http://mouvementutopia.org/site/utopia-monde/
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PARTENERI:

MEMBRI ÎN:

Fundația pentru Dezvoltarea
Societății civile

Coaliția pentru Educație

Asociația Esperando

Coaliția ONG-uri pentru fonduri
structurale

Equisens (FR)

Coaliția pentru mediu

Connected by Nature (FR)

Mouvement Utopia (FR)

Fondazione Ecosistemi (IT)

ECHIPA NOASTRĂ
BOGDAN GIOARĂ

ANA-MARIA
MARINESCU-PĂLĂDUȘ

Președinte

Vice-președinte

OANA MARIN

ELENA IONAȘCU

Secretar general

Reponsabil financiar

G h a n d i

Fii tu însuți schimbarea pe
care vrei să o vezi în lume!
SCRIE-NE LA:
VIZITEAZĂ:

contact@reper21.org
reper21.ro
REPER21

