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1Við beinum sjónum okkar að:
	� KENNURUM, ÞJÁLFURUM, LEIÐBEINENDUM OG 
RÁÐGJÖFUM sem munu  bæta við þekkingu sína og 
fá aukið sjálfstraust á málefnum og fræðslu tengdri 
sjálfbærni, ásamt því að dýpka kennslu-, tungumála-  
og stafræna færni. 
	� LEIÐBEINENDUM FULLORÐINNA sem munu fá tækifæri  
til að þróa færni sína á sjálfbærni málaflokkum  
(Mannlegri heilsu, öryggi, fátækt, borgum, mat, hringrásar 
hagkerfinu o.fl.) og upplifa meiri valdeflingu til að verða 
,,hnattrænni” einstaklingar.

Samstarfsaðilar frá Svíþjóð, Belgíu, Írlandi, Ítalíu, 
Þýskalandi, Spáni, Íslandi og Rúmeníu vinna saman  
um 24 mánaða skeið frá 1. nóvember 2020 til  
31. október 2022. 

Heimasíða verkefnisins:
sustainable-project.eu/en

Facebooksíða verkefnisins: 
facebook.com/Sustainable-project-104480751507373
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SUSTAINABLE er Erasmus+  
verkefni um markmið sjálfbærar  
þróunar innan SÞ með formlegu-, 
óformlegu- og sjálfsmiðuðu- námi

Fyrirvari:
Verkefni þetta (2020-1-SE01-KA204-077791) hefur verið fjármagnað með styrkjum frá 
Evrópusambandinu. Útgáfa þessi endurspeglar eingöngu afstöðu höfunda og ber framkvæmdastjórn 
ESB, enga ábyrgð á því hvernig upplýsingum úr efninu er nýtt.

Co funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

Samstarfsaðilar

S U S T A I N A B L E

https://sustainable-project.eu/en
http://facebook.com/Sustainable-project-104480751507373


Sustainable  samstarfsaðilarnir tóku  
eftir því að:

	� Það að breyta háttum okkur tengt framleiðslu  
og neyslu er afar erfitt
Þrátt fyrir það þá trúum við því að…
	� Fræðsla sé öflugt tæki til að valdefla einstaklinga og hópa

	� Efla frumkvæði einstaklinga

	� Að hjálpa einstaklingum og fyrirtækjum í gegnum 
breytinguna, svo þeir skilji og ýti undir sjálfbærni  
í daglegu lífi,
… getur gert gæfumuninn 

Til að ná öllum þessum markmiðum, lagði verkefnið  
til að þróa meðfylgjandi efni: 

	� SKILJUM – handbók um sjálfbærni

	� PLÖNUM – leiðbeiningar um æfingahandbók

	� VERUM ÚTSJÓNARSÖM – Æfingasett

	� SJÁLFBÆRNI – vefsvæði

Sjálfbærar breytingar sem ná yfir 
félagsleg-, efnahagsleg-, pólitísk-, og menntunar mál, er áskorun sem 
allur heimurinn stendur frammi fyrir.
Þar sem þessar breytingar snerta á öllu málum nútíma samfélags, 
ætti svarið við þessari áskorun að vera heildræn og altæk. Lykilatriði 
er að ,,skilja” áður en ,,brugðist er við”, þess vegna höldum við því 
fram að umskipti til aukinnar sjálfbærni sé líka spurning um fræðslu. 
Við hjálpum þér að skilja og bregðast  
við í alþjóðlegu baráttunni fyrir:

Engri fátækt, ekkert hungur

Góðri heilsu fyrir alla

Menntun fyrir alla

Hreinni orku

Sjálfbærum borgum og samfélögum

Ásamt fleiri atriðum… 

SUSTAINABLE


