
Cursul se desfășoară în ritm propriu și nu este
moderat. Este divizat în cinci module pentru a
contribui la realizarea obiectivelor de învățare.
Modulele sunt autonome. Pe tot parcursul
cursului, cursanților li se vor oferi referințe și
publicații privind economia verde incluzivă daca
se va dori un studiu mai aprofundat. Fiecare
modul prezintă o lecție interactivă, un filmuleț și
un test. Aproximativ 10 ore de studiu.

Metodologia și formatul

Obiectivele de învățare
Descrie justificarea și conceptele de bază
pentru realizarea unei economii verzi
incluzive în raport cu practicile obișnuite
Identifică condițiile favorabile pentru
ecologizarea economiilor naționale
Evidențierea oportunităților și provocărilor
principale din sectoarele cheie
Oferă exemple de strategii și planuri
naționale pentru promovarea economiei
verzi incluzive
Distinge cadrele și inițiativele internaționale
care vin în susținerea unei economii verzi
incluzive

Modulul 2: Focusarea pe instrumente –
Condiții favorabile pentru schimbările
structurale

Promovarea fluxurilor financiare publice mai
inteligente
Stabilirea cadrelor de reglementare solide
Mecanismele de reglementare internaționale
Mobilizarea finanțelor private
Abilitarea agenților schimbării prin dezvoltarea
capacității

Modulul 1: Înțelegerea situației în care ne
aflăm – Justificarea pentru inițierea
tranziției verzi

Regîndirea paradigmei economice
Justificarea pentru inițierea tranziției ecologice
Agenda 2030 și modul în care economiile verzi
incluzive contribuie la realizarea acesteia

Pentru a primi un certificat de finalizare, toate
cele cinci module trebuie să fie finalizate, iar
testele asociate cu acestea susținute cu succes

Certificarea

Modulul 5: Un mediu favorabil – Cadrele și
inițiativele internaționale în susținerea
economiilor verzi incluzive

Cadrele internaționale care ghidează tranziția verde
Finanțare de dezvoltare pentru o economie verde incluzivă
Inițiativele în domeniul economiei verzi incluzive din
întreaga lume

Auditoriul țintă
Funcționarii publicii din ministerele
naționale, agențiile guvernamentale și
autoritățile publice locale 
Managerii responsabili de mediu din
sectorul privat și organizațiile societății civile
Cadrele didactice, cercetătorii și studenții
Cetățenii interesați

Modulul 4: Trasarea căii – Strategii și
planificare pentru realizarea obiectivelor
de politică privind economia verde 

Implicarea părților interesate în tranziția verde
Integrarea considerentelor de ecologizare în
planurile de dezvoltare

Modulul 3: Vizualizarea destinației –
Sectoarele cheie cu potential de
ecologizare înalt

Contextul național al dezvoltării durabile
Investiții în capitalul natural
Investiții în capitalul construit

Acest prospect a fost realizat cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Materialele cursului electronic au fost dezvoltate în cadrul Parteneriatului
pentru acțiune în domeniul economiei verzi. Opiniile exprimate aici în niciun
caz nu reflectă opinia oficială a Uniunii Europene, a Statelor membre UE sau a
guvernelor țărilor Parteneriatului Estic.

INTRODUCERE ÎN CURSUL ONLINE 
PRIVIND ECONOMIA VERDE

https://unccelearn.org/course/view.php?id=119&page=overview

https://unccelearn.org/course/view.php?id=119&page=overview

