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Edukado pri Daŭripova Transporto
Projekto kun subteno de Erasmus+

UEA



 ekde 2011

 plenkreska edukado

 strukturado 

 strategia konsilado

 verkado de EU-projektoj 











Pluevoluigo de la projekta ideo 

▪ Februaro 2021: eko
▪ Aprilo 2021: okazis kelkaj kunvenoj
▪ Majo 2021: UEA engaĝiĝis
▪ Septembro 2021: sciigo pri aprobo
▪ Novembro 2021: komenco de la projekto
▪ Novembro 2023: fino de la projekto



Kunordiga partnero: UEA

UEA





Oficialaj partneroj
 UEA: IFEF Rumanio + kunordigo + BEMI 

 IFEF Ĉeĥio

 IFEF Francio

 Associazione Esperanto “Giorgio Canuto“ Parma:  
IFEF Italio (+ talentoj)

 Flandra Esperanto-Ligo: IFEF Belgio + eldonejo







Provizora
Tempoplano

vojaĝ- kaj restadkostoj 
por po 2 homoj 
por ĉiu partnero



Celoj (1/2)

▪ Plikvalitigo de edukaj kaj trejnaj 
agadoj pri daŭripova edukado kaj 
daŭripova transporto

▪ Kreo de trejnmaterialoj, konsilaroj kaj 
gvidlinioj uzeblaj de aliaj individuoj 
kaj organizaĵoj

▪ Konsciigo kaj engaĝo de individuoj kaj 
organizaĵoj pri defioj rilataj al 
edukado pri daŭripova evoluo kaj 
daŭripova transporto en la ĉiutaga 



Celoj (2/2)

▪ Interŝanĝo de spertoj kaj kutimoj inter 
diverslandaj organizaĵoj cele al 
plifortigo de jam ekzistantaj kunlaboroj 
kaj ebligo de novaj partneradoj

▪ Promocio de la programkadro Erasmus+



Buĝeto

 60 000 €, fluos tra la libroj de UEA

 30% honorario por Kosmo

 Vojaĝ- kaj restadkostoj por po 2 homoj al 6 
kunvenoj (BEMI: 1)

 Elspezoj por eksteraj fakuloj, programistoj, 
tradukistoj eblas



Manlibro

 Pruvo al la instancoj ke ni bone uzis la monon

 Enhavo?

 Plurlingva?

 Dokumento de AVE utilas kiel deirpunkto: 
http://www.verduloj.org/k_kongres.htm



EFIKO

Kion tiu ĉi projekto alportos:
… je individua nivelo?

… je organiza nivelo, ene kaj ekster la partneraro?
… je instanca nivelo (loke, lande, internacie)?



Kunlaboro

 Ĉiumonataj retkunvenoj per Zoom 

 Retpoŝtlisto, Telegram-grupo, Trello-tabulo

 Reta dokumentujo

 Fizikaj kunvenoj en Parma, Greziljono...



Temo: Verdaj Vojoj

 Propono de Grésillon

 traktata jam de Esperanta Naturamikaro
https://eo-naturamikaro.webnode.nl/verdaj-vojoj/

 http://bahntrassenradeln.de/

 Kion fari konkrete?



Temo: bicikloj en trajnoj

 Granda potencialo

 Malklaraj reguloj kaj tarifoj

 Kunlabori pri plibonigo kun
- aliaj asocioj (biciklaj, fervojaj, mediprotektaj...)
- politikistoj, administracio, ministerioj
- turismejoj
- entreprenoj





Vizio: bicikloj en trajnoj

 Retejo plurlingva kun daŭre aktualigataj 
informoj, konsiloj, spertoj

 Interŝanĝo de spertoj por subteni plibonigon

 Ĉu ni havas la homforton por tio?



Defioj: retejo pri bicikloj en trajnoj

 Helpo de specialisto 

 Ne statika retejo, sed kompleksa platformo



Nia provizora retejo:
mallonge.net/verden


