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Introducere
Astăzi, odată cu schimbările climatice, societatea are nevoie de ecoinovare și de
un accent pe sustenabilitate mai mult ca niciodată. Schimbările climatice
afectează fiecare țară de pe fiecare continent. Aceasta perturbă economiile
naționale și afectează vieți. De la valuri de căldură mortale și secete
devastatoare, la păduri decimate și zone de coastă erodate de creșterea nivelului
mării, schimbările climatice își fac deja simțită prezența în Europa și în întreaga
lume. Potrivit celui mai recent raport al Agenției Europene de Mediu (Mediul
european – starea și perspectivele pentru 2020. Cunoștințe pentru tranziția către
o Europă durabilă), Europa se confruntă cu provocări de mediu de o amploare și
de o urgență fără precedent. Deși politicile europene de mediu au adus o
schimbare, este nevoie urgentă de schimbări pentru a aborda schimbările
climatice, pierderea biodiversității și consumul excesiv de resurse naturale.

Cele mai recente statistici privind energia, transporturile și mediul publicate de
Eurostat (2020) subliniază importanța integrării aspectelor legate de durabilitate
în inițiative economice și sociale mai ample și în politici specifice pentru mediu și
schimbările climatice. Proiectul The Green Step înțelege urgența vremurilor
noastre și se străduiește să stabilească calea de dezvoltare și implementare a
soluțiilor care vor avea ca efect schimbarea la nivel micro și macro, având în
fundal Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (adoptată în
februarie 2021), Pactul ecologic european și Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă. În ciuda importanței sustenabilității ca și concept, traiectoriile
societăților rămân profund ne-sustenabile (Forumul Economic Mondial). (2018),
"The global risks report, Insight Report", WEF, Geneva; World Wide Fund for
Nature (2016), Living planet report 2016: risk and resilience in a new era, WWF,
Gland). Lacunele în materie de punere în aplicare a obiectivelor de mediu
specificate în legislația UE în domeniul mediului sunt costisitoare pentru
societate și se materializează sub diferite forme, cum ar fi creșterea
îmbolnăvirilor cauzate de poluarea atmosferică și fonică sau oportunitățile de
piață nerealizate și pierderile economice (CE, martie 2019).



Solution

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea unor programe
de învățământ și metodologii orientate spre viitor pentru educația non-
formală a adulților, care să abordeze provocările de mediu și climatice ale
societăților actuale
Experimentarea cu noi abordări ale învățării pentru sustenabilitate și
validarea lor empirică
Testarea practicilor inovatoare care vor transforma educatorii și cursanții
adulți, în special cursanții proveniți din familii de migranți, în agenți eco-
conștienți și adevărați ai schimbării
Promovarea unui program de învățare flexibil, local, adaptat nevoilor de
învățare ale adulților, inclusiv ale migranților, cu privire la aspectele legate de
durabilitatea mediului, schimbările climatice și transformarea
comportamentală (interioară)
Implicarea unei comunității mai largi de educație a adulților, precum și a
părților interesate locale din domeniul sustenabilității (centre locale de
învățare, societatea civilă, ONG-uri, autorități publice etc.) pentru a sprijini
tranziția cursanților, în special a cursanților migranți, către economii și
societăți mai ecologice, prin dotarea acestora cu competențe pentru locuri de
muncă ecologice și motivarea acestora să adopte un stil de viață durabil.
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Datele de mai sus indică faptul că există o nevoie stringentă de o schimbare de
paradigmă pentru a transforma societatea. Educația joacă un rol semnificativ în
acest proces și, potrivit "Educația și durabilitatea adulților" (Asociația Europeană
pentru Educația Adulților, 2018), educația non-formală a adulților trebuie încă
reorientată pentru a ajuta atât educatorii adulți, cât și cursanții să-și dezvolte
cunoștințele, abilitățile, valorile și comportamentele necesare pentru abordarea
și aducerea în procesul de predare și învățare a problemelor, cum ar fi
schimbările climatice și biodiversitatea. Din acest motiv, proiectul The Green
Step recunoaște faptul că educația non-formală a adulților poate interveni în
mod eficient și poate deveni unul dintre cele mai puternice și dovedite vehicule
pentru durabilitate, atât prin consolidarea competențelor educatorilor adulți cu
abilități reduse de sustenabilitate, cât și prin capacitarea cursanților adulți să se
transforme pe ei înșiși și societatea în care trăiesc.

Luând în considerare toate cele de mai sus, proiectele The Green Step vizează:

The Green Step este finanțat în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii
Europene, iar consorțiul său este format din:



Solution

The Green Step Curriculum: Educația adulților
și durabilitatea mediului
Educația joacă un rol central în promovarea trecerii la un stil de viață mai durabil,
în special în capacitatea sa de a răspândi cunoștințele dobândite despre
alternativele disponibile, de a crește gradul de conștientizare cu privire la
schimbările climatice și degradarea mediului, de a motiva indivizii să își asume
responsabilitatea pentru impactul lor și de a schimba normele sociale
subiacente. Conștientizarea rezultată din educația privind stilul de viață durabil
este vitală pentru a face acceptabile aceste schimbări drastice ale stilului de
viață. Principala provocare în ceea ce privește educația pentru sustenabilitate
este cum să sprijinim inițiativele care stimulează conștientizarea individului cu
privire la rolul central pe care ei înșiși îl joacă în formarea societății și să-i
împuternicească să aleagă un stil de viață responsabil și durabil, care ar putea
aduce schimbări.

Acest lucru implică oferirea de oportunități de învățare despre sistemele și
procesele conectate la consum; despre mișcarea zero waste și upcycling; sau cu
privire la acțiunile pe care le pot adopta individual și colectiv pentru a reduce la
minimum impactul schimbărilor climatice. De asemenea, implică reînvățarea și
reorganizarea informațiilor în contexte mai largi - schimbarea mentalităților fixe
și îndrăzneala de a visa un viitor alternativ în cadrul, să spunem, o economie
verde. Situația actuală indică necesitatea dezvoltării în continuare a abilităților
de gândire analitică, reflexivă, pentru a deconstrui comportamente și atitudini
normative bine stabilite în legătură cu practicile de sustenabilitate la care au fost
expuși indivizii din întreaga lume.



The Green Step Curriculum: Educația adulților
și durabilitatea mediului

Educația formală și non-formală a adulților, precum și învățarea pe tot parcursul
vieții ar trebui să fie arene de educație pentru sustenabilitate, astfel încât să fie
promovate stiluri de viață durabile responsabile. Educația pentru sustenabilitate
ar trebui să fie un instrument de sensibilizare cu privire la modul de funcționare
al cetățenilor care nu numai că fac alegeri selective și reflectate în ceea ce
privește stilul de viață pentru a se îmbunătăți, dar care, de asemenea, efectuează
schimbări la nivel comunitar și colectiv, căutând noi soluții creative și
implicându-se ca părți interesate în dialogurile și dezbaterile care determină
politica.

În acest sens, această publicație în format electronic, The Green Step Curriculum,
intenționează să elimine decalajul care există în programele formale și non-
formale de educație ale adulților și să sugereze o bază teoretică inovatoare care
ar putea funcționa, fie ca material de curs independent, fie ca un addendum la
programele de învățământ existente care nu au elementul de educație pentru
sustenabilitate. Prin utilizarea acestui curriculum, educatorii/formatorii pentru
adulți își vor aprofunda cunoștințele cu privire la o gamă largă de subiecte care
sunt extrem de relevante pentru sustenabilitatea mediului și își vor ajuta
cursanții să înțeleagă și să reflecteze asupra problemelor legate de
sustenabilitate.

Curriculum-ul este format din 5 capitole diferite, pe 5 teme generale și
interdependente, după cum urmează: acțiuni climatice, orașe și comunități
green, consum responsabil, zero waste și upcycling, precum și locuri de muncă
green și economie green.



Solution

The Green Step Curriculum: Educația adulților
și sustenabilitatea mediului
Educatorii și formatorii pentru adulți pot găsi, de asemenea, la sfârșitul
curriculumului, ca addendum, cadrul pedagogic The Green Step care răspunde
nevoii de integrare a educației pentru sustenabilitatea mediului și schimbările
climatice în educația formală și non-formală a adulților. Scopul cadrului
pedagogic este de a ajuta educatorii adulți să pună în aplicare cu încredere
activități care promovează sustenabilitatea folosind procese centrate pe cursant
pentru a crea o comunitate pentru dezvoltare și învățare. Știm deja că nu există
o pedagogie "corectă" pentru educația durabilă, dar există un consens larg că
aceasta necesită o trecere la metode de învățare active, participative și
experiențiale care angajează cursantul și fac o diferență reală în ceea ce privește
înțelegerea, gândirea și capacitatea lor de a acționa. Pedagogia se va baza pe un
proces pedagogic care promovează învățarea cu și pentru natură și sprijină elevii
să se transforme pe ei înșiși și comunitatea în care trăiesc.

Cu alte cuvinte, curriculumul The Green Step îmbunătățește cunoștințele
educatorilor adulți cu privire la aspectele relevante pentru temele de
sustenabilitate, iar cadrul pedagogic The Green Step oferă metodele și
instrumentele care pot fi utilizate pentru a transmite aceste noi cunoștințe.

Una peste alta, imersându-vă în această publicație electronică, veți obține
conștientizarea și cunoașterea problemelor care sunt legate de sustenabilitate.
Veți înțelege importanța confirmării faptului că duceți un stil de viață sustenabil
și că comunitățile în care trăiți sunt verzi, incluzive, sigure și gestionate în mod
sustenabil. Veți fi echipat cu instrumente pentru a aplica cunoștințele nou
dobândite în comunitatea locală și pentru a ajuta la crearea unui sentiment mai
puternic de comunitate în sine. Prin aceste noi cunoștințe dobândite, veți
dobândi, de asemenea, o voce mai puternică, un simț al valorii și dorința de
participare democratică.

Sperăm că vă veți bucura de această publicație la fel de mult ca și noi!



Cu fiecare secundă din viața noastră, suntem martorii tăcuți ai unei schimbări
foarte rapide și severe a climei noastre. Are loc la scară globală, națională, locală și
individuală. Prin urmare, suntem obligați să luăm măsuri chiar acum. Înțelegerea
proceselor privind schimbările climatice și adoptarea de acțiuni pentru a reduce
impactul uman asupra mediului este responsabilitatea noastră individuală, dar și
singura cale viabilă pentru comunitățile noastre locale.

Acest capitol răspunde la unele dintre cele mai des întâlnite întrebări cu privire la
schimbările climatice și rolul pe care noi, ca oameni, îl jucăm în acest context.
Schimbarea vitală trebuie să se extindă de la nivel local pentru a deveni o mișcare
globală pe această temă critică. În plus, acesta se extinde asupra acțiunilor
relevante care trebuie întreprinse de la nivel
global la nivel local. De asemenea, aduce 
o serie de exemple care arată cum 
ar putea fi implicarea comunității 
locale și de ce este important 
acest angajament pentru mișcarea 
climatică globală.

Vezi aici video-ul ce rezumă
acest capitol:

https://youtu.be/cZ3_tawmQsE

Capitolul 1:
Politici climatice

Introducere

+123-456-7890



Suntem tineri, în timp ce planeta noastră este pentru totdeauna, iar generațiile
următoare depind de noi. Trebuie să ne amintim că în acest moment încă mai
există speranță. A face pasul verde (the green step) înseamnă a ne găsi propria
stare de spirit verde, o perspectivă nouă prin care ne percepem universul. Iar
universul nostru așteaptă să decidem că singura rezoluție posibilă este una
verde.

Capitolul se concentrează pe cele mai importante provocări cu care ne
confruntăm în ceea ce privește mediul. În timp ce citim acest capitol, vom
vedea încălzirea globală ca o adevărată provocare pentru societatea noastră,
principalele cauze ale încălzirii globale, factorii care contribuie la ea, importanța
combaterii schimbărilor climatice, soluțiile pe care le avem pentru aceasta și
cele mai bune practici sau exemple locale în protejarea mediului. Este foarte
important să înțelegem că problemele de mediu cu care ne confruntăm astăzi
sunt reale.

Există variații ale temperaturilor globale în ultimii ani, iar aceste temperaturi
provoacă gaze cu efect de seră, emisii de CO2 etc. Dar există soluții pentru
aceste probleme și vom avea o revizuire generală a acestor soluții după
explorarea problemelor care au determinat nevoia de a găsi soluții. Câteva
exemple sunt eficiența energetică, sursele regenerabile de energie,
reducerea emisiilor în sectorul transporturilor, reducerea consumului,
încurajarea reciclării etc. Dar, cel mai important, vom trece prin câteva
exemple locale de protecție a mediului, care reprezintă pași mici pentru
viitorul mediului și al bunăstării noastre.



Obiective de învățare

Să înțeleagă care sunt principalele cauze ale
încălzirii globale
Să știe care sunt principalele sectoare și
poluatori care contribuie la încălzirea globală
Să fie capabil să comunice aceste argumente
altor cursanți

Educatorul pentru adulți ar trebui:

1.1 De unde știm despre încălzirea climatică și că noi, 
oamenii, suntem principala cauză?

Există un consens general în comunitatea științifică că schimbările climatice și
încălzirea globală sunt reale. Acest consens se bazează pe cantitatea mare de
date observaționale și reconstruite care susțin această afirmație.

Figura 1. Modificări ale
temperaturii globale a suprafeței
(media decadală)
așa cum a fost reconstruit (1-2000)
și observat (1850-2020).
Sursa - Figura SPM.1 în IPCC, 2021:
Rezumat pentru factorii de decizie
politică în: Schimbările climatice
2021.

După cum se poate observa din figura de mai sus, variația temperaturii din
ultimii 2000 de ani nu a depășit niciodată 0,5 °C.  Cu toate acestea, începând cu
anul 1850, odată cu apariția revoluției industriale și utilizarea pe scară largă a
combustibililor fosili, putem observa o creștere bruscă a temperaturii medii
globale, depășind deja creșterea de 1 °C.



1.1 De unde știm despre încălzirea climatică și că noi, 
oamenii, suntem principala cauză?

Am asistat la o accelerare a creșterii temperaturii mai ales în ultimele trei decenii.
Potrivit datelor Copernicus (2022), 2021 a fost al cincilea cel mai fierbinte an
înregistrat, marginal mai cald decât 2015 și 2018. Luați împreună, ultimii șapte ani
au fost cei mai fierbinți șapte ani înregistrați cu o marjă clară. În timp ce ciclurile
climatice au loc și Pământul nostru a trecut prin perioade mai reci și mai calde
(perioade glaciare și interglaciare), rata creșterii actuale a temperaturii (în ultimele
decenii) este fără precedent pentru clima Pământului.

Care sunt principalele cauze ale acestei schimbări de temperatură?

Atmosfera Pământului este compusă din mai multe gaze diferite (Azot, Oxigen,
Argon, Dioxid de carbon, Metan etc.). Unele dintre aceste gaze (cel mai de impact
fiind CO2 - Dioxidul de carbon și CH4 - metanul) acționează ca un acoperiș invizibil
din sticlă care permite energiei (căldurii) Soarelui să ajungă la suprafața
Pământului, dar îl împiedică să părăsească atmosfera noastră. Acest proces este
foarte similar cu ceea ce se întâmplă într-o seră (cu tavan transparent care lasă
soarele și căldura să intre, dar împiedicându-l să plece), prin urmare numim toate
acestea gaze cu efect de seră. Acest proces este foarte important pentru
bunăstarea noastră generală, deoarece împiedică Pământul să "înghețe" și
contribuie direct la existența vieții pe planeta noastră.



Cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă a
crescut împreună cu emisiile umane de la
începutul Revoluției Industriale din 1750.
Emisiile au crescut încet la aproximativ 5
miliarde de tone pe an la mijlocul secolului 20
înainte de a exploda la mai mult de 35 miliarde
de tone pe an până la sfârșitul secolului (NOAA
Climate.gov).

1.1 De unde știm despre încălzirea climatică și că noi, 
oamenii, suntem principala cauză?

Cu toate acestea, în cazul în care procentul de gaze cu efect de seră crește din
cauza unor factori externi, impactul lor va crește la rândul lui. Ceea ce înseamnă
că tot mai mult din căldura Soarelui va fi păstrată în atmosfera Pământului. Din
acest motiv, atmosfera va fi tot mai caldă și mai caldă. Într-o manieră foarte
simplificată, ne putem referi la acest proces ca la "o încălzire globală".

Figura 3. Atmosfera Pământului captează o parte din Soare, împiedicându-l să
scape înapoi în spațiu pe timp de noapte. Credit: NASA/JPL-Caltech

Cine produce gaze cu efect de seră?

CO2 sau CH4. Dacă este să ne uităm la mediu, putem vedea că, de exemplu,
erupțiile vulcanilor eliberează, de asemenea, cantități importante de CO2, în timp
ce fermentarea frunzelor și a altor materiale organice din păduri sau câmpuri
poate elibera CH4. Deși există mult mai multe exemple de CO2 produs ca
urmare a proceselor de mediu, este clar că cele mai importante emisii de CO2
sunt cauzate de activitățile umane. Doar pentru a pune lucrurile în perspectivă,
toată activitatea vulcanică din 1850 până în zilele noastre, reprezintă mai puțin
de 1% din totalul emisiilor eliberate prin activitatea umană. De exemplu, erupția
vulcanilor St. Helens (1980) și Pinatubo (1991) a eliberat o cantitate de CO2 egală
cu 2,5 ore de emisii umane de CO2.

Modelul climatic dezvoltat pentru cel de-al 6-lea raport IPCC arată clar că, dacă
eliminăm emisiile umane, temperatura medie globală ar rămâne constantă.



Ceea ce vedem în prezent este, de fapt, o creștere cauzată exclusiv de activitatea
umană și de emisiile aferente de gaze cu efect de seră. Dacă ar fi să observăm
care sunt sectoarele ce contribuie cel mai mult la creșterea emisiilor și, prin
urmare, la schimbările climatice, am putea observa că cel mai de impact este
sectorul energetic (73,2%), urmat de agricultură și utilizarea terenurilor (18,4%),
industrie (5,2 %) și deșeuri (3,2 %).

Figura 4. Modificarea
temperaturii globale a
suprafeței (media
anuală) așa cum s-a
observat și simulat
folosind factori umani
și naturali și unici
(ambele: 1850 - 2020).
Sursa - Figura SPM.1
din IPCC, 2021:
Rezumat pentru
factorii de decizie
politică în Schimbările
climatice 2021.

1.2 Necesitatea de a combate schimbările climatice

Obiective de învățare

Să înțeleagă care sunt principalele cauze ale încălzirii globale
Să afle care sunt principalele sectoare și poluatori care contribuie la încălzirea
globală
Să fie capabil să comunice aceste argumente altor cursanți

Educatorul pentru adulți ar trebui:

Deși schimbarea climatică este evidentă, dar și faptul că noi, oamenii, suntem cei
responsabili pentru aceasta, ne-am putea întreba: "Și ce? De ce ar trebui să ne
pese?". Din păcate, acestea nu sunt întrebări ipotetice, deoarece există mulți
oameni care gândesc în acest fel. Prin urmare, este important să înțelegem care
este miza și de ce ar trebui să fim mai preocupați. Există multe lucrări care
detaliază impactul schimbărilor climatice și nu putem prezenta întreaga gamă de
argumente din acest capitol. Cu toate acestea, este important să ne concentrăm
asupra celor care pot avea un impact direct asupra vieții și bunăstării noastre.



Poluarea și sănătatea

Raportul privind calitatea aerului în Europa din 2020 estimează că aproximativ 8,7
milioane de persoane mor anual din cauza poluării cu combustibili fosili. În timp ce
în Europa situația s-a îmbunătățit semnificativ, raportul subliniază că aproximativ
400 000 de persoane mor prematur din cauza poluării. Arderea cărbunelui,
motorinei sau benzinei produce particule foarte mici, numite PM 2.5. Aceste
particule sunt toxice și extrem de mici, astfel încât pot ajunge în plămânii noștri
provocând probleme respiratorii majore. Din păcate, pragul maxim de siguranță
pentru aceste particule a fost depășit pentru 6 state membre (Bulgaria, Croația,
Cehia, Italia, Polonia și România). În termeni practici, aceasta înseamnă că
persoanele din aceste țări sunt expuse la efectele nocive cauzate de inhalarea
particulelor PM 2,5. Potrivit raportului, PM 2.5 particule cauza 25.000 de decese în
România, plasând România pe locul 8 în UE al deceselor cauzate de poluarea
aerului.

1.2 Necesitatea de a combate schimbările climatice

Fenomene meteorologice extreme - impactul socio-economic

Creșterea temperaturii globale duce la apariția tot mai mare a fenomenelor
meteorologice extreme. Aici putem vorbi de valuri de căldură, pescaje extreme,
furtuni, tornade și alte evenimente meteorologice extreme. Probabil cele mai
"vizibile" evenimente meteorologice extreme pentru noi sunt valurile de căldură și
pescajele asociate. Potrivit unui studiu publicat în 2018, orașul Cluj-Napoca a
pierdut aproximativ 38 de milioane de Euro din cauza a trei valuri de căldură care
au avut loc în vara anului 2016. Pierderile au venit din pierderea productivității,
creșterea cheltuielilor cu energia sau cheltuielile asociate sănătății.

Aparițiile evenimentelor de temperatură extremă au crescut de la 1 la fiecare 10 ani
pentru perioada 1850-1900 la 2,8 ori la fiecare 10 ani. Din păcate, acest număr va
crește și în viitor. După cum se subliniază în raportul IPCC, în cel mai rău caz (în
care nu luptăm împotriva dinamicii schimbărilor climatice), aceste evenimente ar
putea avea loc anual.



1.3 Luarea de măsuri împotriva schimbărilor climatice

Din păcate, am ajuns deja la o concentrație foarte mare de CO2 în atmosferă, iar
creșterea temperaturii va continua în următorii câțiva ani. Atunci când discută
soluții, experții nu urmăresc să elaboreze măsuri care să revină asupra dinamicii
existente, deoarece acest lucru este imposibil. Experții și factorii de decizie politică
analizează mai degrabă care sunt cele mai bune măsuri pentru a limita viteza
încălzirii globale și pentru a asigura dezvoltarea durabilă pentru generațiile
viitoare. Deși aceasta este o provocare foarte dificilă, implicarea mai multor actori și
măsuri, aceasta se reduce la un lucru principal - reducerea emisiilor.

Obiective de învățare

Să fie în măsură să cartografieze acțiunile majore necesare pentru a reduce
poluare și ritmul încălzirii globale
Să comunice aceste argumente unui public mai larg folosind numere și date
exacte

Educatorul pentru adulți ar trebui:

Reducerea emisiilor de CO2

Din ceea ce am învățat până acum, trebuie să ne reducem drastic emisiile care
provin în primul rând din sectoarele energiei și agriculturii. Cu toate acestea, nu
putem pur și simplu să ne oprim centralele electrice și mașinile pentru a reduce
imediat emisiile de CO2, deoarece acest lucru ar putea duce la o prăbușire a
societăților noastre. Deci, trebuie să venim cu o serie de măsuri care, deși reduc
cantitatea de poluare, nu ar scădea calitatea vieții noastre. În acest capitol ne vom
concentra doar pe două tipuri de acțiuni prin care putem realiza acest obiectiv.



a. Economii de energie

Creșterea eficienței energetice este probabil printre cele mai importante măsuri
care trebuie încurajate de guverne și de factorii de decizie. Asigurarea faptului
că locuințele noi (sau lucrările de renovare a clădirilor mai vechi) iau în
considerare cele mai bune soluții pentru a reduce consumul de energie poate
contribui la scăderea consumului general de energie și, în acest fel, la reducerea
cheltuielilor noastre generale pentru încălzire sau utilizarea energiei electrice.
UE își propune să realizeze o reducere cu 32,5 % a consumului de energie până
în 2030. Creșterea eficienței energetice nu numai că va reduce emisiile legate
de energie, ci ar contribui la reducerea sărăciei energetice, deoarece consumul
mai mic înseamnă că trebuie să plătim pentru mai puțină energie.
Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie ar contribui la reducerea
emisiilor globale legate de sectorul energetic. Deoarece parcurile fotovoltaice și
turbinele eoliene nu utilizează combustibili fosili pentru funcționare, amprenta
lor de CO2 (poluarea) este extrem de scăzută (doar CO2 produs în timpul fazelor
de producție și transport) în comparație cu centralele electrice tradiționale pe
bază de cărbune sau gaz. REPowerEU și CE au propus creșterea obiectivului ca
totalul energiei din surse regenerabile produse în mixul energetic continental
să ajungă la 45 % până în 2030.
Reducerea emisiilor din sectorul transporturilor. Aici discutăm o serie de măsuri
diverse la diferite scări. În iunie 2022, UE a adoptat un plan ambițios de a avea
100% din autoturismele și camionetele produse în UE până în 2035 nepoluante.
Aceasta înseamnă că, începând din 2035, în UE nu vor mai fi produse
autoturisme noi pe bază de combustibili fosili. La nivel național, trebuie să luăm
în considerare sprijinirea și încurajarea mobilității alternative, deoarece, de
exemplu, trenurile sunt mai puțin poluante decât mașinile sau avioanele. La
nivel local/urban trebuie să dezvoltăm o infrastructură fiabilă și sigură, care să
încurajeze oamenii să călătorească cu bicicleta, trotineta sau transportul public,
ca o alternativă mai sustenabilă și mai sănătoasă la mașinile personale.

Un studiu recent realizat în România și publicat în 2021 arată că, după plata tuturor
facturilor la energie, 13% din gospodăriile din România ajung sub pragul sărăciei.
Studiul a fost realizat înainte de creșterea prețurilor la energie din cauza războiului
din Ucraina, prin urmare impactul real al prețurilor la energie asupra veniturilor
gospodăriilor este și mai mare acum.

Având în vedere că, există o serie de măsuri prezentate de planurile UE Fit for 55 și
RePowerEU care vizează îmbunătățirea rezilienței noastre energetice, reducerea
consumului de energie și a poluării ulterioare:

1.3 Luarea de măsuri împotriva schimbărilor climatice



Reducerea consumului și utilizarea mai îndelungată a produselor reduce nevoia
de extracție a materialelor virgine, astfel încât ne păstrăm capitalul natural
intact și prevenim pierderea biodiversității. Un bun exemplu în acest context
este risipa de alimente. Potrivit raportului privind amprenta asupra risipei de
alimente în UE, aproximativ 20 % din totalul alimentelor produse sunt irosite.
Dacă ar fi să luăm în considerare toate emisiile provenite din risipa alimentară
ca o singură țară, aceasta s-ar situa pe locul 3 în lume ca fiind cea mai poluantă
țară după China și SUA.
Reutilizarea și repararea bunurilor scade, de asemenea, nevoia de producție,
transport și depozitare a mărfurilor noi, ceea ce, la rândul său, împiedică
emisiile din procesele de producție și transport.
Reciclarea împiedică emisiile provenite de la depozitarea unor cantități mari de
deșeuri (care produc cantități importante de CH4 și alți poluanți periculoși
pentru mediul nostru).

În prezent, modelul nostru economic se bazează foarte mult pe o logică liniară:
Produce - Consumă - Elimină. Această paradigmă încurajează exploatarea
resurselor naturale într-un ritm foarte ridicat (de la tăierea pădurilor întregi până la
dezmembrarea munților), împreună cu o utilizare și o eliminare foarte rapidă a
produsului. Un bun exemplu sunt, de exemplu, pungile de plastic pe care le
folosim doar pentru a transporta un produs de la raftul magazinului la portbagajul
mașinii noastre. Odată ajunși acasă, aruncăm aceste pungi și uităm de ele, însă
energia cheltuită pentru a produce aceste pungi, energia și emisiile suplimentare
asociate cu eliminarea acestor pungi contribuie în mod direct la creșterea emisiilor.

O alternativă la acest model liniar este dată de paradigma economiei circulare. În
acest nou model economic, bunurile nu sunt eliminate rapid, ci sunt, de fapt,
reutilizate și menținute mai sus în lanțul valoric cât mai mult timp posibil. 

Procedând astfel, contribuim la reducerea emisiilor în 3 moduri importante:

Dincolo de acest impact asupra mediului, reducând consumul și utilizarea
produselor pentru mai mult timp, economisim bani, ceea ce contribuie direct la
bunăstarea noastră materială.

b. Utilizarea sustenabilă a resurselor



Având în vedere amploarea problemei și dimensiunea mare a reducerilor necesare,
am putea simți că rolul nostru, la nivel local, este pur și simplu prea mic și
neglijabil. Cu toate acestea, nu ar putea fi mai departe de adevăr, de fapt.
Inițiativele locale, strategiile de jos în sus și de rezolvare a problemelor sunt cele cu
o capacitate reală de a oferi o schimbare. Deși înțelegem direcția și acțiunile
necesare la nivel global, acestea urmează să fie puse în aplicare și sprijinite la nivel
local de către actori locali implicați. În această privință, putem sublinia cel puțin
două moduri în care comunitățile locale ar putea și ar trebui să se implice în luarea
de măsuri împotriva schimbărilor climatice.

1.4 Lecții de la comunitățile locale pentru liderii
globali

Obiective de învățare

Să cunoască exemple de
practici de adaptare de succes
la nivel local
Să înțeleagă rolul acțiunilor
bottom-up în acțiunile de
atenuare a schimbărilor
climatice
Să fie în măsură să prezinte și
să discute aceste exemple cu
un public mai larg

Educatorul pentru adulți ar trebui:



Acțiunile ascendente necesită cooperare și interacțiune la nivel local. Acest tip de
dinamică este de obicei creat printr-o structură asociativă care include toți actorii
relevanți de la nivel local. De obicei, aceste grupuri de acțiune pornesc de la
dorința de a rezolva o problemă locală foarte clar identificabilă. În cazul județului
Cluj, unele dintre cele mai presante probleme care au adus oamenii împreună sunt
protecția mediului și a societății, gestionarea deșeurilor și refacerea biodiversității.
ONG-uri precum Fundația Comunitară Cluj sau GAL (Grupul de Acțiune Locală)
Napoca Porolissum sunt exemple bune de punți între problemele de mediu și
acțiunea locală.

Prin proiectul "Comunități active în conservarea mediului", Fundația Comunitară
Cluj, de exemplu, a înființat două grupuri de lucru în Băișoara și Bonțida care își
propun să rezolve problema ratelor scăzute de reciclare și de poluare a deșeurilor
în aceste comunități. Deși problema este foarte complexă, implicarea actorilor
locali, regionali și chiar naționali oferă întregii inițiative o bază foarte bună de
dialog și acțiune. Ca urmare a reuniunilor de grup, actorii au reușit să depășească o
serie de blocaje administrative și instituționale și să contureze acțiuni concrete
care contribuie direct la o gestionare mai atentă a deșeurilor la nivel local.

a. Constituirea de grupuri de acțiune pentru cartografierea și rezolvarea
problemelor la nivel local

1.4 Lecții de la comunitățile locale pentru liderii
globali



b. Acțiuni locale coordonate

Campaniile sau acțiunile organizate cu implicarea comunității locale contribuie la
rezolvarea problemelor, construind în același timp un sentiment de relevanță
pentru o anumită problemă/subiect. În acest sens, acțiunile de ecologizare și
curățenie, precum cea care a avut loc la Răchițele sau acțiunea de împădurire din
Mărișel, ating două obiective importante: pe de o parte contribuie la un mediu mai
curat și mai sigur, dar, mai important, conectează grupurile de acțiune, oamenii și
autoritățile locale la agenda globală de mediu.

Deși astfel de acțiuni ar putea părea mici, în comparație cu amploarea provocărilor
globale, contează mai degrabă coerența și continuitatea lor. Dacă ne putem asigura
că astfel de acțiuni nu sunt sporadice, ci mai degrabă bazate pe strategie,
programate și implicând, de asemenea, actori administrativi, putem fi siguri că
impactul se va manifesta pe termen lung. Acestea pot construi capital social local,
pot contribui la stabilirea agendei și pot traduce discursul privind acțiunile climatice
la nivel mondial în mișcările locale de combatere a schimbărilor climatice.

1.4 Lecții de la comunitățile locale pentru liderii
globali



Acest capitol subliniază importanța luării unor măsuri pentru protecția mediului.
Prin reducerea consumului, prin utilizarea energiei într-un mod eficient, prin
acțiuni de reciclare și ecologizare, putem contribui la o viață mai bună a
comunității. Provocările cu care ne confruntăm sunt reale și există măsuri urgente
pe care trebuie să le luăm pentru a contribui la un viitor mai sigur. În plus, este
important să-i educăm pe ceilalți să contribuie la protecția mediului. Dar înainte de
a-i educa pe ceilalți, este important să-i facem să înțeleagă și să recunoască
problemele cu care ne confruntăm și, după aceea, să le prezentăm informațiile și
instrumentele necesare pentru a învăța pașii necesari către o planetă mai bună,
mai verde și mai sigură.

Inspirație pentru viitor
După cum sa menționat anterior, există diverse acțiuni care pot contribui la o mai
bună înțelegere a acțiunilor climatice și la îmbunătățirea calității mediului și a vieții
în zona locală. O inițiativă foarte importantă în România, mai ales în zona județului
Cluj, este InfoClima.

InfoClima (https://www.infoclima.ro/) este o platformă care își propune să traducă
cunoștințele științifice despre schimbările climatice în concepte ușor de înțeles. Ca
platformă de comunicare științifică, InfoClima colaborează îndeaproape cu
oamenii de știință și jurnaliștii pentru a se asigura că acoperirea calității legată de
climă este ridicată și fundamentată științific, sprijinind în același timp o strategie
de comunicare mai "orientată către public". Platforma a publicat până acum peste
100 de articole, implicând peste 30 de oameni de știință și peste 50 de jurnaliști.

Alte acțiuni locale importante sunt acțiunea de ecologizare din satul Mărișel, unde
aproximativ 150 de voluntari au plantat copaci pe o suprafață de 3 hectare de
teren. Zonele montane din România au suferit defrișări masive, prin urmare, multe
acțiuni de mediu sunt orientate spre rezolvarea acestei probleme.

O atenție deosebită este acordată acțiunilor de curățare. Acest lucru se referă nu
numai la orașele mari, populate, ci și la sate. Există o acțiune de curățenie în satul
Răchițele, din județul Cluj, care se întâmplă anual. Acțiunea are loc la marginea
satului și rezultă în multe tone de deșeuri colectate. Zonele curățate sunt foarte
populare în ceea ce privește turismul, de aceea sunt necesare astfel de acțiuni.

Astfel de acțiuni se desfășoară și în școli, unde formează așa-numita "patrulă de
reciclare". Elevii sunt învățați să recicleze diferite materiale și li se prezintă
importanța reciclării. Aceste tipuri de acțiuni sunt foarte importante la nivel local
deoarece acțiunile mici vor avea un impact mare în viitor.
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Un mediu verde contribuie în mod activ la calitatea vieții. Cu toții suntem mai
fericiți și ne simțim mai bine în împrejurimile verzi, în orașele verzi, fie că lucrăm în
acestea, fie că locuim acolo sau doar vizităm. Spațiile verzi precum parcurile și
grădinile publice invită la interacțiune socială și încurajează oamenii să facă
mișcare și să se relaxeze, ceea ce le va îmbunătăți sănătatea. Prezența plantelor
verzi și a activităților din mediul natural contribuie, de asemenea, la cartiere mai
sigure și mai incluzive. 

Mai mult de jumătate din populația lumii trăiește în orașe. În 2050, se estimează că
această pondere va crește la 6,5 miliarde de oameni, egalând două treimi din
populația lumii. Orașele joacă un rol
semnificativ în schimbările climatice, 
deoarece activitățile urbane sunt surse
majore de emisii cu efect de seră.
Aproximativ 75% din emisiile globale
de CO2 sunt cauzate de orașe, transportul
și clădirile fiind printre cei mai mari contribuitori. 
Prin urmare, dezvoltarea sustenabilă nu poate fi realizată decât dacă schimbăm
modul în care ne construim și gestionăm orașele.

Vezi aici video-ul ce rezumă
acest capitol:

https://youtu.be/aSNg5sla-do

Capitolul 2:
Orașe și comunități
green

Introducere

+123-456-7890



Capitolul 2 va aborda următoarele trei subiecte și modul în care acestea sunt
conectate la un oraș sustenabil: transportul public, spațiile publice verzi, respecitiv
planificarea și gestionarea urbană.

2.1 Investiții în transportul public

Obiective de învățare

Să înțeleagă modul în care alegerile de transport au un impact asupra
amprentei noastre de carbon
Să înțeleagă schimbările necesare pentru a promova utilizarea transportului
public
Să fie în măsură să transmită aceste cunoștințe cursanților adulți

Educatorul pentru adulți ar trebui:

Datele din 2020 colectate din 1.510 de orașe din întreaga lume indică faptul că, în
medie, doar aproximativ 37 % din zonele urbane sunt deservite de transportul
public, măsurat ca o distanță de mers pe jos de 500m față de sistemele de transport
de capacitate mică (de exemplu, autobuze sau tramvaie) și/sau 1.000m față de
sistemele de mare capacitate (de exemplu, trenuri și feriboturi). Cu variații ale
concentrațiilor populației în interiorul orașelor, acest lucru se traduce prin faptul că
doar aproximativ 52% din populația lumii are acces convenabil la transportul public.

Alegerile noastre în materie de transport au un impact grav asupra amprentei
noastre de carbon. Transportul reprezintă aproape un sfert din emisiile de gaze cu
efect de seră din Europa și este principala cauză a poluării aerului în orașe.

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale
Organizației Națiunilor Unite reflectă o agendă
ambițioasă de dezvoltare durabilă atât pentru
omenire, cât și pentru planetă, echilibrând în
același timp aspectele economice, sociale și de
mediu. Pentru a asigura orașe sigure,
sănătoase și favorabile incluziunii, ODD 11,
Orașe și comunități durabile, subliniază
necesitatea de a garanta accesul la locuințe
sigure și la prețuri accesibile, investiții în
transportul public, crearea de spații publice
verzi și îmbunătățirea planificării și gestionării
urbane.



a. Reconstruirea tranzitului în masă și stimularea multimodalității

Nu există un oraș prosper din punct de vedere economic în lume care să nu
depindă foarte mult de tranzitul său în masă, deoarece metrourile și autobuzele
sunt mai eficiente, mai echitabile și mai curate decât orice alt mod de transport.
De asemenea, întreprinderile sunt adesea atrase de orașe cu rețele extinse de
transport public, deoarece oferă angajaților, indiferent de venit, un mijloc relativ
ieftin și fiabil de a ajunge la și de la locul de muncă.

În timp ce navetiștii și vizitatorii se întorc din nou la tranzitul în masă după
pandemie, multe sisteme încă se zbat la nivel financiar. Autoritățile în transportul
public ar trebui să se concentreze asupra a două elemente-cheie pentru a crește
capacitatea de pilotaj: accesibilitatea și viteza, respectiv fiabilitatea serviciului.

2.1 Investiții în transportul public



Accesibilitate:

Având în vedere situația financiară în care se află multe sisteme, poate fi dificil să
se reducă tarifele în mod direct, dar sistemele ar trebui să ofere pachete agresive și
inovatoare care să reducă costul total pentru pasageri, promovând volume mai
mari. Achiziționarea de vehicule trebuie să fie simplă și eficientă, de exemplu prin
intermediul aplicațiilor ușor de utilizat care permit pasagerilor să planifice
călătoriile și să verifice starea serviciului.

Viteză și fiabilitate

Nimic nu-i face pe pasageri mai fericiți decât dacă timpul petrecut în navetă se
scurtează. Imediat, acest lucru poate fi realizat prin plusarea numărului de
autobuze sau trenuri care deservesc o rută. Utilizarea datelor din aplicații mobile
precum Google Maps ar putea oferi, de asemenea, autorităților de tranzit și
furnizorilor de transport posibilitatea de a îmbunătăți accesibilitatea prin
înțelegerea modului în care navetiștii călătoresc în jurul comunităților lor în timp
real și unde se află punctele lor de tranzit.
De asemenea, ar trebui create noduri multimodale în care oamenii să poată
efectua transferuri convenabile între autobuze, trenuri, scutere și alte moduri de
transport. În acest sens, este important ca planificarea tranzitului să includă o
infrastructură complementară pentru conexiunile pe primul și ultimul kilometru,
cum ar fi parcarea pentru biciclete și pasarelele protejate pentru pietoni. Alte
forme de transport multimodal, cum ar fi bike-sharing și programele de trotinete
electrice, ajută, de asemenea, călătorii să rezolve decalajul între primul și ultimul
kilometru dintre ușa casei lor și o stație de autobuz, de gară sau un nod de tranzit.



b. Electrificarea transportului

Transportul electrificat duce la îmbunătățirea calității aerului, la reducerea emisiilor
și la niveluri mai scăzute de zgomot și este o modalitate relativ simplă pentru orașe
de a deveni sustenabile. Tehnologia există deja pentru transportul feroviar,
autobuze și vehicule mici, cum ar fi autoturismele și camioanele, dar orașele care
avansează se confruntă cu o mare provocare, asigurându-se că rețelele electrice
naționale și regionale pot satisface cererea crescută de energie din sectorul
transporturilor. Majoritatea orașelor trebuie, de asemenea, să construiască o
infrastructură de încărcare semnificativ mai mare pentru aceste vehicule.

2.1 Investiții în transportul public

c. Adoptarea ciclismului și mersul pe jos

Pentru a extinde și a încuraja mersul pe bicicletă și mersul pe jos, orașele trebuie să
se extindă și, în unele cazuri, să creeze infrastructura, cum ar fi zonele fără mașini și
pistele pentru biciclete. Orașele trebuie, de asemenea, să promoveze serviciile de
partajare a bicicletelor și a trotinetelor. Pentru a se asigura că micromobilitatea
sprijină un sistem puternic de tranzit în masă, orașele trebuie să permită bicicletele
în metrou și autobuze și să încurajeze instalarea de docuri de partajare a
bicicletelor și scuterelor adiacente stațiilor de tranzit. Cu toate acestea,
implementarea ciclismului a întâmpinat opoziție în unele orașe, chiar și din partea
pietonilor, deoarece autoritățile nu reușesc adesea să aplice în mod proactiv
regulile de circulație pentru bicicliști. Prin urmare, acest lucru trebuie abordat.



d. Construirea infrastructurii pentru a rezista efectelor schimbărilor climatice

Construcțiile care însoțesc orice modificări necesare ale sistemelor de tranzit sau
ale carosabilului ar trebui, de exemplu, să conștientizeze riscul crescut de inundații
cauzat de schimbările climatice. Planurile de continuitate pentru sistemele de
tranzit ar trebui, de asemenea, să fie puse în aplicare pentru a reveni în funcțiune
după un dezastru. Menținerea rețelei electrice modernizate este, de asemenea,
importantă pentru orașe, pentru a satisface cererea crescută din partea vehiculelor
electrice și ca pregătire pentru fenomene bruște cauzate de vremea extremă.

e. Înțelegerea legăturii dintre transportul public sustenabil și bunăstare

Pe măsură ce vehiculele mai vechi (de exemplu, autobuzele) sunt eliminate
treptat, furnizorii de servicii de transport pot reduce și mai mult emisiile de gaze cu
efect de seră prin utilizarea gazelor naturale regenerabile (RNG), trecerea la
autobuze hibrid-diesel sau alegerea unui vehicul cu emisii zero. Pe lângă
beneficiile pentru mediu, transportul public durabil creează, de asemenea,
oportunități economice durabile. În cele din urmă, implicațiile asupra sănătății ale
alegerii transportului public și a transportului activ în detrimentul conducerii sunt
numeroase. Studiile arată că alegerea transportului public poate crește activitatea
fizică, ceea ce duce la o sănătate generală mai bună. Potrivit Universității din
Cambridge, o plimbare energică de 20 de minute în fiecare zi poate fi suficientă
pentru a reduce riscul de deces precoce al unei persoane cu între 16-30% (Ekelund,
U et al). Studiile arată că alegerea transportului public te poate face mai sănătos și
mai fericit. Studiile sugerează chiar că tranzitul bine planificat poate face o
persoană mai fericită și poate crește satisfacția și mulțumirea (Transport Research
Partea F: Psihologia și comportamentul traficului se concentrează pe aspectele
comportamentale și psihologice ale traficului și transportului). Dar, în cele din
urmă, transportul sustenabil înseamnă proiectarea de servicii de transport public
care sunt atractive pentru utilizatori. 



Lasă-ți mașina acasă. Fiecare litru de combustibil ars într-un motor auto
eliberează mai mult de 2 kg de CO2. Acest lucru înseamnă că, pentru o
mașină medie, un rezervor de combustibil eliberează mai mult de 100 kg de
CO2 în atmosferă.
Ciclismul, transportul public, punerea în comun a mașinilor și serviciile de car
sharing sunt modalități alternative benefice de deplasare. Desigur, mersul pe
jos este cel mai verde mod de transport.
Luați trenul. O persoană care călătorește singură cu mașina produce de 3 ori
mai multe emisii de CO2 pe kilometru decât dacă ar fi călătorit cu trenul.
Explorați alternative la zbor. Zborul este sursa cu cea mai rapidă creștere a
emisiilor de CO2 generate de transporturi. Luați în considerare să luați trenul
dacă călătoriți doar câteva sute de kilometri sau mai puțin.

1.

2.

3.

4.

Reducerea consumului de energie
Reducerea poluării atmosferice Reducerea
congestionării traficului
Scăderea numărului de accidente rutiere
Creșterea mobilității și a siguranței
Scăderea nivelului de zgomot
Opțiune de transport low-cost

2.1 Investiții în transportul public

(Cercetare în domeniul transporturilor Partea D: Transporturi și mediu, volumul 93,
aprilie 2021, 102764)

4 revelații

Beneficiile transportului în comun



Să înțeleagă numeroasele beneficii pentru populațiile urbane umane și
fauna sălbatică oferite de spațiile verzi urbane 
Să înțeleagă impactul spațiilor verzi asupra sănătății, economiei, calității
apei și aerului, climei și temperaturii
Să fie în măsură să transmită aceste cunoștințe cursanților adulți

Educatorul adult ar trebui:

2.2 Crearea de spații publice verzi

Știați că aproape două treimi din zona urbană care va exista până în anul 2030 nu
a fost încă construită și de aceea este vital să profităm de ocazie pentru a crea și a
menține medii urbane sănătoase și sustenabile? Spațiile verzi urbane, cum ar fi
grădinile, parcurile și pădurile, oferă numeroase beneficii populațiilor urbane
umane și un habitat vital pentru anumite animale. Prin contribuția la condiția
fizică și la sănătatea mintală, prezența spațiilor verzi poate îmbunătăți sănătatea
și bunăstarea persoanelor care lucrează și locuiesc în orașe. De asemenea, spațiile
verzi au un impact indirect asupra sănătății noastre prin creșterea calității aerului
și limitarea impactului valurilor de căldură prin reducerea temperaturilor urbane.
În plus, vegetația stochează carbon, contribuind la atenuarea schimbărilor
climatice, iar solul reduce probabilitatea de inundații prin stocarea apei de ploaie
în exces. Dar să explorăm câteva dintre beneficiile pentru crearea de spații
publice verzi în orașele noastre!

Obiective de învățare



Sănătate și bunăstare

S-a demonstrat că petrecerea timpului în spațiile verzi produce niveluri de
substanțe chimice în creier asociate cu diminuarea stresului și cu impactul pozitiv
asupra tensiunii arteriale. În Europa, tot mai multe decese pe an sunt asociate cu
munca sedentară și cu lipsa activității fizice. Spațiile verzi încurajează activitatea
fizică prin asigurarea unui mediu prielnic exercițiilor fizice; traseele împădurite
încurajează ciclismul și mersul pe jos, iar zonele mari pentru sport și parcurile
sprijină activitatea fizică mai formală. În cazul în care se prevede un spațiu public
verde accesibil, acesta va fi utilizat și poate contribui la reducerea inegalităților
socio-economice în materie de sănătate, deoarece poziția socio-economică a
populației locale nu pare să afecteze frecvența utilizării acestuia. Aceste spații
oferă, de asemenea, zone plăcute de relaxare și socializare, promovând activitatea
socială și relații de vecinătate mai puternice, deosebit de importante pentru
menținerea unei calități ridicate a vieții persoanelor în vârstă.

Clima și temperatura

Efectul de insulă de căldură urbană (UHI) apare deoarece materialele folosite
pentru a construi orașe și orașe absorb mai mult din energia soarelui decât
suprafețele naturale pe care le-au înlocuit. Efectul UHI face ca oamenii din zonele
urbane să fie deosebit de vulnerabili la valurile de căldură. Spațiile verzi urbane
reduc efectul UHI prin asigurarea umbrei și răcirea aerului prin procesul de
evapotranspirare. În timpul evapotranspirării, energia soarelui este folosită pentru
a transfera apa din frunzele plantelor în atmosferă. Spațiile verzi urbane sunt, în
medie, în jur de 1°C mai reci, atât ziua, cât și noaptea, față de zonele construite în
același oraș sau metropolă, iar acest efect de răcire se poate extinde dincolo de
spațiul verde în sine, în zonele urbane înconjurătoare. În timpul verii, acest lucru
poate reduce nevoia de aer condiționat și consumul de energie asociat în clădirile
din apropiere.



Cantitatea de CO2 din atmosferă a crescut cu peste 40% de când oamenii au
demarat industrializarea, ceea ce a dus la o încălzire treptată a planetei în ultimul
secol. Copacii și plantele iau CO2 din atmosferă și aproximativ jumătate din acesta
este stocat în ramurile și rădăcinile lor, cu cantități mari de carbon stocate și de sol.
Acest proces este cunoscut sub numele de sechestrarea carbonului și are ca
rezultat o reducere globală a concentrațiilor atmosferice de CO2, atâta timp cât
vegetația este conservată. Cu toate acestea, atunci când copacii și plantele moarte
se descompun, acestea returnează CO2-ul în atmosferă. Înțelegerea echilibrului de
carbon al oricărui spațiu verde necesită, prin urmare, o analiză a cantităților de
sechestrare și descompunere, pe lângă orice emisii de gaze cu efect de seră legate
de întreținere. În general, spațiile verzi urbane consumă mai mult carbon decât
redau în atmosferă, dar proiectarea și întreținerea lor joacă un rol vital în
determinarea cantității de carbon pe care o vor stoca. De exemplu, un spațiu verde
"asemănător pădurilor", cu mulți copaci și acoperire la sol cu vegetație nativă,
maximizează sechestrarea carbonului pe un design "asemănător parcului", cu mai
puțini copaci și iarbă cosită frecvent. Pe lângă crearea de noi spații verzi, îngrijirea
copacilor maturi existenți este importantă deoarece aceștia continuă să
sechestreze și să stocheze cantități mari de carbon. Copacii formează, de
asemenea, o barieră de zgomot atunci când copertinele traversează zgomotul, îl
reflectă și îl difuzează în direcții diferite, ceea ce duce la o reducere a nivelului de
zgomot în orașe.

2.2 Crearea de spații
publice verzi

Clima și temperatura

După cum a declarat Doug Kelbaugh, FAIA
FCNU, decan emerit al Colegiului taubman de
Arhitectură și Planificare Urbană de la
Universitatea din Michigan:

"Cu cât plantăm mai mulți copaci, cu atât
mai puține daune aduse mediului trebuie
reparate, cu mai puține valuri de căldură
severe și insule de căldură mai puțin
intense în orașe".



Poluarea aerului urban constă din particule minuscule, cunoscute sub numele de
particule în suspensie și gaze precum ozonul (O3), dioxidul de azot (NO2) și dioxidul
de sulf (SO2). Acești poluanți se formează în principal ca urmare a emisiilor
vehiculelor și industriale.
Calitatea slabă a aerului reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății umane,
deoarece cauzează probleme pentru sistemul respirator și cardiovascular, care pot
duce la boli. Se estimează că aproximativ 3,7 milioane de decese pe an sunt
cauzate la nivel mondial de expunerea la o calitate slabă a aerului. Arborii și
arbuștii au un impact multiplu asupra calității aerului. Ei pot îmbunătăți calitatea
aerului prin îndepărtarea atât a particulelor, cât și a gazelor din aer, deoarece
particulele se lipesc de suprafața frunzelor, iar gazele sunt preluate prin porii de pe
suprafața frunzelor. Copacii cu frunze complexe, crestate sau păroase (de exemplu,
pini) tind să capteze mai multe particule decât copacii cu frunze mai largi și mai
netede. Cu toate acestea, plantele emit, de asemenea, gaze (compuși organici
volatili) în atmosferă, ceea ce poate duce la formarea de O3 și particule în
suspensie, în anumite condiții.

Calitatea aerului

2.2 Crearea de spații publice verzi

Inundațiile și calitatea apei

În zonele urbane, materialele rezistente la apă utilizate pentru drumuri și trotuare
determină ca ploaia să nu fie absorbită și să rămână la suprafață. În perioadele de
precipitații abundente, această apă se acumulează, iar atunci când capacitatea de
drenaj a zonei este depășită, aceasta duce la inundații.

În schimb, suprafețele vegetale pot intercepta și stoca apa, reducând volumul
scurgerilor de apă de ploaie. Beneficiile arborilor individuali sunt maximizate dacă
sunt plantați în gropi care conțin soluri permeabile capabile să absoarbă apă
suplimentară sau soluri structurale care facilitează creșterea rădăcinilor copacilor
sub trotuare și drumuri. O altă consecință a nivelurilor ridicate de scurgere a apei
de suprafață este că apa de ploaie îndepărtează poluanții, transportându-i în căile
apei. Acest lucru poate fi în detrimentul calității apei din pâraie, râuri și lacuri și
poate duce la colectarea unor cantități mari de poluanți în instalațiile de tratare a
apei. Includerea spațiilor verzi ca parte a noilor dezvoltări urbane, precum și
integrarea acestora în zonele urbane existente, ar putea contribui la reducerea
acestor riscuri și totodată să ofere o alternativă la alte tipuri de control al
inundațiilor care pot fi perturbatoare și costisitoare de instalat.



Orașele și metropolele sunt de obicei văzute ca gazde ale unei game puțin diverse
de plante, animale și păsări decât zonele rurale din apropiere. Cu toate acestea,
spațiile verzi dintr-o zonă urbană pot găzdui multe dintre aceleași specii mai
frecvent asociate cu mediul rural, inclusiv unele pe cale de dispariție. Pentru
anumite specii, zonele urbane pot oferi un habitat mai favorabil decât mediul rural
cultivat intensiv, ceea ce sugerează că orașele ar putea aduce o contribuție
importantă la eforturile de conservare.

Parcurile mari și pădurile sunt capabile să susțină cea mai largă gamă de specii,
dar chiar și zonele mici de vegetație, cum ar fi acostamentele de pe marginea
drumului, sensurile giratorii și acoperișurile verzi, pot susține o serie de plante,
insecte și păsări. Pentru mulți oameni din zonele urbane, petrecerea timpului în
spațiile verzi este singura lor oportunitate la îndemână de a fi înconjurați de natură.
Cercetările sugerează că oamenii se bucură mai mult de petrecerea timpului în
spații verzi atunci când percep că există un nivel ridicat de biodiversitate. Vizitatorii
spațiilor verzi ar fi chiar dispuși să plătească pentru a vedea o îmbunătățire a
bogăției speciilor de plante, păsări și insecte. Spațiile verzi urbane pot fi adevărate
"coridoare pentru animale sălbatice", conectând parcuri mai mari și oferind
legături cu zonele rurale de la periferia orașelor. Acest lucru facilitează circulația
animalelor, a păsărilor și a insectelor între spațiile verzi individuale și previne
fragmentarea și izolarea faunei sălbatice.

Spațiile verzi urbane formează un habitat important pentru polenizatori, cum ar fi
albinele și fluturii. Menținerea unei populații sănătoase de polenizatori este
importantă, deoarece multe flori și culturi depind de ele pentru a se reproduce.
Populațiile de polenizatori sunt în scădere, astfel încât asigurarea unor habitate
viabile în zonele urbane ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă de
combatere a acestei tendințe. Cu cât există un spațiu mai verde, cu atât mai bine
pentru fauna urbană.

Fauna sălbatică și habitatele

Dar strategiile de îmbunătățire a biodiversității
vor depinde de locația, de tipul de habitat și de
speciile prezente. Cu toate acestea, lucruri cum
ar fi practici de gestionare mai puțin intensive
(de exemplu, cositul rar al ierbii); protejarea unor
părți ale spațiului verde de interferențele umane,
de exemplu prin direcționarea căilor departe de
cele mai potrivite locuri de cuibărit pentru a
preveni efectele adverse asupra succesului
reproductiv al păsărilor și introducerea florilor
sălbatice native.



Prezența spațiului verde influențează o regiune urbană în diferite moduri, ale
căror efecte economice nu sunt ușor de cuantificat. În ceea ce privește impactul
financiar direct, studiile sugerează că apropierea de spațiul verde este legată
pozitiv atât de prețurile proprietăților comerciale, cât și de cele rezidențiale.
Proprietățile cu vedere la un parc sunt evaluate cu aproximativ 5-7% mai mult
decât proprietățile echivalente din alte părți.

Crearea, întreținerea și gestionarea spațiului verde generează, de asemenea,
oportunități de ocupare a forței de muncă, dar pot avea beneficii indirecte pentru
economiile locale prin încurajarea investițiilor suplimentare și a dezvoltării de
proprietăți în zonă. Cu toate acestea, nu este clar dacă atribuirea de valori
monetare poate capta pe deplin importanța efectelor nemonetare, cum ar fi
creșterea biodiversității sau importanța culturală a pădurilor. Sunt necesare
cercetări suplimentare pentru a dezvolta abordări ce pot combina evaluările
monetare și nemonetare pentru a evalua valoarea reală a spațiilor verzi urbane.

Vizitatorii mai frecvenți ai spațiilor verzi raportează cele mai mari beneficii
pentru bunăstarea lor mentală.
Parcurile mari cu mulți copaci, cu copertine largi și pavaje minime reduc
cel mai mult efectul insulei de căldură urbană și sunt cel mai eficient tip de
vegetație pentru captarea poluanților.
Spațiile verzi urbane stochează și filtrează apa, reducând riscul de inundații
și îmbunătățind calitatea apei în pâraie, lacuri și râuri.
Spațiile verzi interconectate formate din arbori și arbuști autohtoni, cu un
management mai puțin intensiv, oferă cele mai mari beneficii pentru
fauna sălbatică.

1.
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4.

2.2 Crearea de spații publice verzi
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Impactul economic



Să înțeleagă importanța planificării urbane incluzive
Să înțeleagă criteriile pentru participarea eficientă a publicului
Să fie în măsură să transmită aceste cunoștințe cursanților adulți

Educatorul adult ar trebui:

2.3 Îmbunătățirea planificării și managementului
urbanistic în moduri participative și incluzive

Potrivit Enciclopediei Britannica, planificarea urbană este definită ca "proiectarea
și reglementarea utilizărilor spațiului care se concentrează pe forma fizică,
funcțiile economice și impactul social al mediului urban și pe amplasarea
diferitelor activități în cadrul acestuia".

Obiective de învățare

Ce este planificarea urbană?

Ce este participarea publică?

Participarea publică se referă la dreptul unei persoane sau al unui grup de
persoane de a se implica și de a influența procesele de evaluare publică și de
luare a deciziilor. Cu alte cuvinte, cetățenii care trăiesc într-o comunitate au
dreptul de a se implica în planificarea viitorului acesteia. La urma urmei, acești
cetățeni sunt cei care vor trăi cu consecințele și impactul noilor evoluții, prin
urmare implicarea lor în fiecare etapă a proiectului, de la concept la dezvoltare,
este esențială. Este recunoscut și acceptat pe scară largă faptul că cetățenii au
nevoie de o participare sporită în modelarea viitorului orașelor noastre - o
condiție de bază a democrației locale. Participarea publică este interconectată
cu democrația participativă. Democrația participativă poate fi definită ca
procesul de luare a deciziilor colective, în care atât guvernele, cât și cetățenii
lucrează în tandem pentru a facilita crearea în comun a procesului de elaborare
a politicilor.

Henry Sanoff, unul dintre cei mai importanți susținători ai participării
utilizatorilor la design, spune că utilizatorii au o expertiză specială care trebuie
integrată în design.



Planificare urbană și provocări de participare publică

Deși conceptul de participare publică la planificarea urbană este recunoscut și
discutat pe scară largă, realitatea este adesea mai puțin practicată. Planificarea
este un proces complex controlat de cerințe legale stricte; prin urmare, cetățenii
pot deveni copleșiți de jargonul și limbajul rigid al metodelor de consultare
publică. În plus, metodele tradiționale au ca rezultat adesea faptul că cetățenii
trebuie să citească documente lungi și complexe care nu le sunt familiare, ceea ce
poate fi, de asemenea, un proces consumator de timp. 

Majoritatea metodelor de participare și consultare a publicului nu au fost digitale.
Interesant este rezultatul studiilor care areată că metodele digitale de participare a
publicului la planificare i-au făcut pe cetățeni să se gândească critic la zona lor
locală și la ceea ce și-ar dori să vadă în viitor. Acest lucru a încurajat gândirea
creativă și a ajutat cetățenii să se simtă împuterniciți, simplificând în același timp
procesele și arezolvând multe dintre deficiențele metodelor mai tradiționale.

Criterii pentru participarea efectivă a publicului
Participarea publicului, deși importantă și necesară, trebuie să se facă într-un mod
care să maximizeze valoarea reală pentru toate părțile implicate. Criteriile cheie
care trebuie îndeplinite pentru ca participarea să fie eficientă sunt:

Asigurați-vă că toate părțile afectate sunt reprezentate de la început

Este extrem de important ca toate părțile afectate sau influențate de o nouă
dezvoltare sau proiect să fie consultate și implicate încă de la început. Acest lucru
nu înseamnă doar consultarea adulților care locuiesc în zonă, ci înseamnă și
consultarea copiilor, a minorităților etnice, a tinerilor sau a oricăror alte părți
interesate care sunt interesate de dezvoltare sau proiect. Aceasta este definiția
conceptului de a avea un eșantion reprezentativ de populație.



Pe măsură ce problemele presante privind sustenabilitatea și locuințele devin mai
proeminente, încurajarea inovării și a creativității din partea publicului are un
potențial imens. Încurajarea noilor moduri de gândire le permite dezvoltatorilor să
profite de cunoștințele cetățenilor și să creeze evoluții interesante, inovatoare și
orientate spre viitor.

Cu toate acestea, participarea cu succes a utilizatorilor completează, mai degrabă
decât să înlocuiască proiectarea profesională și expertiza tehnică. Profesioniștii în
proiectare, planificare și politici pot extinde gama de soluții și opțiuni posibile în
moduri în care utilizatorii neinstruiți nu pot. Dovezile indică necesitatea unei bune
gestionări a procesului de participare a utilizatorilor pentru ca acesta să fie eficient.
În caz contrar, rezultatul poate fi un blocaj sau rezultate slabe care reflectă interese
înguste sau legitime în detrimentul interesului public mai larg.

Dați frâu liber creativității și ascultați ideile altora

Fiți transparenți

Transparența este absolut
esențială pentru construirea
unor relații de încredere între
planificatori, cetățeni și părțile
interesate.Toți cei implicați în
procesul de participare trebuie
să aibă acces egal și echitabil la
informații. Cu alte cuvinte,
fiecărui grup consultat trebuie să
i se furnizeze toate informațiile
necesare pentru a-și prezenta în
mod eficient punctele de vedere
și opiniile.

Nevoile cetățenilor trebuie să fie auzite și luate în considerare, astfel încât
aceștia să poată vedea modul în care nevoile sau preocupările lor
individuale se încadrează în imaginea de ansamblu, conducând simultan
la așteptări și înțelegeri publice mai realiste și mai informate.
Un sentiment mai puternic de comunitate și de asumare a
responsabilității asupra rezultatului final se poate dezvolta pe măsură ce
vocile sunt auzite prin participarea publică.
Economiile de costuri sunt oferite prin încurajarea unui sprijin mai mare
din partea utilizatorilor pentru schimbare.
Angajamentul și participarea democratică sunt încurajate.

1.

2.

3.

4.

4 revelații



1.Vecinătatea rezilientă la schimbările climatice și Tåsinge Plads

Piața Tåsinge Plads este primul spațiu urban adaptat la schimbările climatice din
Copenhaga. A fost deschis oficial în decembrie 2014. Piața răspunde unei nevoi de
gestionare a apelor pluviale și este, în același timp, o investiție într-o viață urbană
mai bună. Piața este situată central în Cartierul Rezistent la Schimbările Climatice
și a devenit o oază verde și un nou punct de întâlnire pentru locuitori.

Inspirație pentru viitor

Obiectivul este, de asemenea, de a
transforma Skt. Kjelds Plads, o altă piață a
orașului, într-un spațiu urban verde viu, un
loc pentru natură și insecte, dar cel mai
important un spațiu pentru locuitorii din
cartier. Propriile proiecte climatice ale
cetățenilor participă la schimbările climatice
cu prin planuri ecologice. Entuziaștii locali
creează paturi de plantare, paturi de ploaie
și acoperișuri verzi în cartier.

2. Un nou parc urban sustenabil

Puntea de beton gri pier 2 de
25.000 m2 de pe Aarhus Ø a fost
transformată într-un parc urban
verde și durabil. În vara următoare,
va fi posibil ca locuitorii și vizitatorii
să se bucure de viață în împrejurimi
verzi, cu vedere la port.

Parcul orașului este inițial temporar, doar pentru a investiga ce funcționează în
ceea ce privește plantele, facilitățile și activitățile. Acest lucru va fi analizat în
colaborare cu rezidenții și oaspeții de pe Aarhus Ø în viitorul apropiat.

http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-
climate-resilient-neighbourhood_WEB_low.pdf
https://www.tv2ostjylland.dk/video/klip/190622-ny-park-i-aarhus-web

http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-neighbourhood_WEB_low.pdf
https://www.tv2ostjylland.dk/video/klip/190622-ny-park-i-aarhus-web


Parcul orașului a fost înființat folosind materiale reciclate. Dealurile sunt formate
din nisip de pe fundul mării, iar potecile sunt create din asfalt vechi. O parte din
plopii vechi tăiați de-a lungul șoselei de centură primesc, de asemenea, o nouă
viață în parcul orașului. Trunchiurile vor fi așezate astfel încât să devină atât case
noi pentru gândaci mici, cât și pentru insecte. Vârfurile de deal și terenurile
deluroase au fost deja așezate la Pier 2, care în primăvară vor înflori cu flori
sălbatice daneze. Au fost plantate "specii indigene" care ar trebui să poată face față
mediului maritim. În plus, au fost plantate 250 de plante și copaci. În sine, aceasta
este măsura de testare pentru a câștiga experiență în vederea unei posibile
înființări a unui parc urban permanent pe Aarhus Ø.

Inspirație pentru viitor
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Vezi aici video-ul ce rezumă
acest capitol:

https://youtu.be/HpyB0mqzERQ

În martie 2021, Comisia Europeană a lansat o serie de scurte videoclipuri
educaționale pentru a informa și a sensibiliza publicul cu privire la aspectele legate
de consum. Unul dintre aceste videoclipuri este dedicat consumului durabil, cu
mesajul cheie că alegerile noastre zilnice afectează mediul înconjurător. În acest
videoclip aflăm, printre altele, că este nevoie de 232 de ani pentru ca fiecare nou
telefon mobil să aibă un impact zero asupra mediului și că, dacă am extinde
utilizarea dispozitivelor noastre electronice (telefoane, computere) pentru încă un
an, am reduce emisiile anuale de dioxid de carbon cu 4 milioane de tone,
echivalentul scoaterii a 2 milioane de mașini de pe șosea (CE,  2021).

Acest videoclip vine ca o continuare a unui efort global major de promovare a
consumului responsabil. O etapă importantă în acest proces a fost anul 2015 prin
"Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă", când ONU a inclus producția și
consumul responsabil printre cele 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă. În mod
specific, Obiectivul 12 vizează atât de mult persoanele fizice, întreprinderile și
comunitățile, astfel încât oamenii de pretutindeni să obțină informațiile relevante,
conștientizarea dezvoltării sustenabile și a stilurilor de viață în armonie cu natura;
generarea de deșeuri este redusă substanțial prin prevenire, reducere, reciclare și
reutilizare; iar întreprinderile sunt încurajate să adopte practici durabile (ONU, 2021).

Capitolul 3:
Consumul
responsabil

Introducere



Diverse dezastre ecologice ne avertizează să ne schimbăm obiceiurile de consum.
Poluarea mărilor și a apelor subterane, distrugerea pădurilor, schimbările climatice
și poluarea atmosferică ne arată că nu putem continua să ne irosim resursele
naturale. Prin urmare, este imperativ să cultivăm și să adoptăm noi obiceiuri de
consum și să transformăm comportamentele dăunătoare care pun în pericol chiar
sistemele de care depinde dezvoltarea noastră viitoare. Schimbarea obiceiurilor
noastre de consum este ceva care la o primă vedere pare dificil. Conducerea unei
mașini este deja o normalitate. Utilizarea continuă a aparatelor de aer condiționat
în timpul verii pare o necesitate absolută. Consumul de carne în fiecare zi este cea
obișnuit. Aceste obiceiuri indică faptul că avem într-adevăr foarte puține informații
despre impactul asupra mediului al alegerilor noastre de consum și, prin urmare,
nu ne simțim responsabili pentru diferitele probleme de mediu care ne amenință
bunăstarea.

Educația pentru un consum responsabil ajunge, prin urmare, în prim-plan, iar
educatorii sunt chemați să conceapă și să pună în aplicare acțiuni menite să ne
schimbe obiceiurile și modelele de consum. Schimbarea tiparelor de consum
implică mai multe straturi: pornește de la atitudini și valori personale, trecând la
normele sociale și la alegerile unui stil de viață și ajungând până la structuri și
instituții socio-economice. Din acest motiv, considerăm că educația adulților ar
trebui să abordeze imediat subiectul consumului responsabil, deoarece această
problemă se află în centrul educației în materie de mediu și sustenabilitate.

Introducere



Deși definiția consumului responsabil este deschisă, în acest capitol definim
consumul responsabil ca fiind o serie de opțiuni de consum individual și social care
sunt în concordanță cu dezvoltarea sustenabilă, adică care au cel mai mic impact
posibil asupra mediului și contribuie la justiția socială. Pe lângă termenul de
responsabilitate, termenii de consum ecologic, etic și sustenabil sunt, de
asemenea, utilizați în literatura internațională și pun în lumină diferite dimensiuni
ale consumului responsabil (Liarakou, 2019).

3.1 Către o înțelegere a consumului responsabil

Obiective de învățare

Să fie capabil să definească consumul responsabil
Să înțeleagă interconectarea diferiților termeni care sunt utilizați pentru a
descrie consumul responsabil
Să poată transmite aceste cunoștințe cursanților adulți prin activități și
discuții practice

Educatorul adult ar trebui:



Dar să explorăm câteva dintre axele care constituie un consum responsabil:

3.1 Către o înțelegere a consumului responsabil

Consumul green

Aceasta se referă în principal la practici de consum ecologice care au fost asociate
în mod tradițional cu evitarea anumitor bunuri (de exemplu, propulsoare) și
alegerea unor practici precum reciclarea și utilizarea transportului public. Astăzi
este în continuare asociat cu eforturile de reducere a consumului de energie și
materiale. Necesitatea unor rezultate măsurabile a condus la adoptarea unor
indicatori științifici (cum ar fi amprenta ecologică sau amprenta de carbon) pentru
a evalua impactul practicilor noastre de consum asupra mediului (Sachdeva et al.,
2015; Guckian et al., 2017).

Consumul durabil

Acest lucru conferă o conotație etică comportamentului nostru de consum. Prin
urmare, se datorează faptului că, pe de o parte, opțiunile noastre de consum sunt
un domeniu de exprimare a valorilor și normelor, iar, pe de altă parte, produsele de
consum au o dimensiune etică care este determinată de contextul social, politic și
de mediu în care sunt produse, distribuite și vândute. Aceste contexte se pot referi
la probleme de mediu, la drepturile lucrătorilor, la munca copiilor, la remunerarea
producătorilor, la tratamentul animalelor etc. Ne putem exprima responsabilitatea
față de mediu și societate prin cumpărarea sau evitarea unui produs, având în
vedere dimensiunea sa etică (Carrier, 2012; Kushwah et al., 2019).

Consumul etic

Este o modalitate a conștientizării din punct de
vedere social și ecologic de a cumpăra, utiliza și/sau
elimina bunuri și servicii care implică dimensiuni
precum: 1. satisfacerea nevoilor de bază și evitarea
supraconsumului; 2. grija pentru bunăstarea mediului
care implică impactul consumului asupra epuizării
resurselor naturale și a poluării; 3. preocuparea pentru
generațiile viitoare; 4. preocuparea pentru calitatea
vieții si respingerea valorilor materialiste; 5. adoptarea
unei abordări bazate pe "ciclul de viață", prin care atât
producătorul, cât și consumatorul ar trebui să ia în
considerare și să aibă grijă de toate etapele de viață și
de costurile nesatisfăcătoare ale unui produs (Lim,
2017; Quoquab & Mohammad, 2020).



3.2 Factorii care influențează comportamentul
consumatorilor

Oricare ar fi termenul utilizat, consumul responsabil se referă la o gamă largă de
practici legate atât de bunuri, cât și de servicii. Principalele categorii sau sectoare
asociate consumului responsabil sunt în principal alimentele, locuințele (care
includ consumul de energie și apă), transporturile și îmbrăcămintea (de exemplu,
AEM, 2013). Ar trebui clarificat faptul că achiziționarea sau obținerea de bunuri este
doar prima etapă a procesului de consum. Consumul este un proces mai amplu de
decizii și acțiuni care include, pe lângă achiziție, utilizarea și eliminarea finală a
produselor (Peattie & Collins, 2009). Practicile și comportamentele responsabile de
consum care au fost de interes pentru cercetători în ultimii ani economisesc
energie și apă în gospodărie; cumpărarea de articole cu ambalaje mici sau deloc;
repararea articolelor în loc să de cumpărarea altora noi; cumpărarea de
produse/bunuri locale, ecologice, reciclate.

Să înțeleagă cele trei niveluri diferite care influențează comportamentul
consumatorilor
Să dea exemple practice pentru fiecare nivel

Educatorul adult ar trebui:

Obiective de învățare



Nivelul individual implică cunoștințe, atitudini și valori, motivație și obiceiuri de
consum pe care le-a format un individ. Aici se evidențiază importanța normelor
morale personale, adică percepțiile unui individ asupra corectitudinii morale a
unei acțiuni și a obligației morale de a adopta sau de a evita un anumit
comportament. Potrivit acesteia, schimbarea comportamentului nostru de
consum este legată de conștientizarea consecințelor acțiunilor noastre și
asumarea responsabilității personale. De exemplu, înțelegerea implicațiilor
utilizării plasticului de unică folosință pentru comunitatea și planeta noastră ne
va împinge să alegem să utilizăm produse reutilizabile, cum ar fi: o pungă
ecologică pentru cumpărături, o sticlă de apă reutilizabilă sau o ceașcă pentru a
reduce deșeurile de plastic. 

Pe baza unor studii recente (Yarimoglu & Binboga, 2019; Pendergast & Tsang, 2019;
Lopes de Morais et al., 2021), factorii care influențează comportamentul
consumatorilor sunt clasificați în trei niveluri complementare:

Nivelul social implică factori prefabricați care afectează comportamentele
consumatorilor. Aceasta include normele sociale, influența de la egal la egal în
ceea ce privește modelele de consum, nevoia de acceptare socială etc. Aici,
așteptările celorlalți cu privire la modelele de consum comportamental joacă
un rol semnificativ. De exemplu, să ne gândim puțin dacă am luat vreodată în
considerare calea de producție a tehnologiei atunci când am decis să ne
schimbăm smartphone-ul, tableta, computerul, mașina, deoarece pe piață sunt
disponibile modele mai noi și toți prietenii le-au schimbat pe ale lor. Ne-am
gândit vreodată că resursele sunt exploatate într-o parte a planetei, prelucrate
în alta, construite în a treia, urmând know-how-ul celui de-al patrulea și
proiectarea celui de-al cincilea, apoi transportate, depozitate, vândute,
revândute și așa mai departe? Această cale este plină de problematici.
Utilizarea resurselor naturale, poluarea mediului (în producție, transport,
deșeuri), încălcarea drepturilor omului (inclusiv munca copiilor), bani murdari
(cazul popular de "minereuri din zonele de conflict" din Congo care finanțează
grupuri violente paramilitare), alocarea inegală a profitului de-a lungul lanțului
– pentru a numi doar câteva.

Nivelul instituțional implică factori precum stimulente pentru întreprinderi (de
exemplu, impozite, subvenții, amenzi), condiții favorizante (de exemplu, accesul
la bunuri) și cadrul instituțional (reglementări, funcționarea pieței etc.).



Toți acești factori interacționează și constituie un sistem deschis și în continuă
schimbare care determină adoptarea sau nu a practicilor de consum responsabil.
De exemplu, individul este sfătuit să facă unele cercetări și să cumpere de la
companiile despre care știe că au practici sustenabile și nu dăunează mediului.
Dar, în același timp, întreprinderile (în special la nivel local) ar trebui să ofere
stimulente pentru a adopta practici din ce în ce mai sustenabile. În plus,
sensibilizarea cu privire la criza climatică care a afectat industria modei a deschis
calea pentru adoptarea pe scară largă a practicilor de upcycling. În acest sens,
acum este considerat acceptabil din punct de vedere social să purtăm haine
vintage, sau la mâna a doua. Obiectivele globale ne sfătuiesc să cumpărăm la
mâna a doua ori de câte ori putem. În practica educațională, trebuie să abordăm
toate aceste elemente diferite și diverse pentru a încuraja cursanții noștri să
adopte comportamente responsabile ale consumatorilor, chiar dacă uneori se
confruntă cu bariere individuale, sociale, culturale sau instituționale.

3.3 Gândirea unui consumator responsabil

Să înțeleagă acțiunile care trebuie întreprinse pentru a deveni
consumatori responsabili
Să explice criteriile care influențează modelele de consum
Să enumere campaniile existente care sprijină acțiunile în direcția unui
consum responsabil
Să enumere campaniile existente care sprijină acțiunile în direcția unui
consum responsabil

Educatorul adult ar trebui:

Obiective de învățare



Există multe aspecte ale consumului care, prin schimbări simple, pot avea un
impact mare asupra societății în ansamblu. De exemplu, faptele și cifrele extrase
de pe site-ul ONU dedicat Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă indică faptul că, în
fiecare an, aproximativ o treime din totalul alimentelor produse – echivalentul a 1,3
miliarde de tone – ajung să putrezească în pubelele consumatorilor și ale
comercianților cu amănuntul sau să se strice din cauza practicilor precare de
transport și recoltare, fapt care ar trebui stopat de către întreprinderi. În ceea ce
privește consumatorii, gospodăriile consumă 29% din energia globală și contribuie
la 21% din emisiile de CO2 rezultate. Omenirea poluează apa în râuri și lacuri mai
repede decât natura poate recicla și purifica. Agricultura (inclusiv irigațiile,
creșterea animalelor și acvacultura) este de departe cel mai mare consumator de
apă, reprezentând 69% din retragerile anuale de apă la nivel global. Industria
(inclusiv producția de energie electrică) reprezintă 19%, iar gospodăriile 12% 
(ONU, 2021).

Deși cifrele de mai sus sunt descurajante, există unele acțiuni pe care le putem
face pentru a începe să gândim ca cetățeni responsabili. Atunci, ce să luăm în
considerare? În primul rând, vom crede că un consum responsabil aduce beneficii
economiei, în special economiei locale, deoarece permite comercializarea de
bunuri și servicii, în beneficiul agenților implicați în aceste tranzacții. În al doilea
rând, are un impact pozitiv asupra societății, deoarece produsele sau serviciile
achiziționate sunt legate de o forță de muncă care are salarii și condiții de muncă
echitabile și sunt, de asemenea, benefice pentru cumpărători (în chestiuni precum
sănătatea). În cele din urmă, un consumator responsabil recunoaște impactul
asociat diferitelor etape ale produselor (de la producția, transportul și eliminarea
acestora) și încearcă să le cumpere pe cele cu un impact mai redus.

Acestea sunt considerate pietre de temelie
pentru consumul responsabil și se
întrepătrund cu cele trei niveluri diferite de
factori care influențează comportamentul
consumatorilor, cum vom discuta la
subcapitolul 3.2. În acest sens, unii
consumatori responsabili se vor concentra
pe partea ecologică a consumului lor,
încercând să aleagă produse sezoniere,
ecologice. Alții se vor concentra pe impactul
pe care alegerile lor îl vor avea asupra
economiei prin opțiunea produselor locale.
Există și cei care își vor alege produsele în
funcție de ceea ce este mai bine pentru
sănătatea lor.



Pentru a începe să gândim ca un consumator responsabil, există câteva criterii care
ne-ar putea influența tiparele de consum, după cum urmează (youmatter, 2019):

3.3 Gândirea unui consumator responsabil

Consumul de produse ecologice care au un impact redus asupra mediului:

Produse din sectoare certificate care respectă mediul sau biodiversitatea;
Mărfuri cu amprentă de carbon redusă;
Produse ecologice;
Bunuri care păstrează calitatea solului, a apei și a aerului și, în general, previn
poluarea, defrișările și epuizarea resurselor naturale.

Consumul de produse în funcție de respectarea normelor sociale și impactul
acestora asupra societăților:

Bunuri fabricate în condiții bune de muncă, fără muncă forțată a copiilor și care
respectă programul de lucru și convențiile internaționale;
Produse fabricate în conformitate cu standardele etice (în special corupția);
Bunuri realizate în cooperare cu comunitățile locale, cu respectarea stilului lor de
viață și profitul afacerii (cum ar fi comerțul echitabil).

Consumul de produse "mai sănătoase", cu respectarea standardelor de
sănătate:

Produse fără ftalați, bisfenoli și alte produse toxice și periculoase; 
Mărfuri fără pesticide sau alte inputuri chimice;
Mărfuri fabricate în conformitate cu standardele de igienă; 
Produse alimentare cu compoziție nutrițională sănătoasă.

Consumption of products with a positive economic impact:
Produse locale; 
Producții care încurajează autonomia economică a producătorilor (față de
dependența de sisteme comerciale sau industriale, cum ar fi supermarketurile);
Bunuri care creează mai multe locuri de muncă, precum și integrare
economică și socială pentru lucrători; 
Produse care promovează calitatea vieții profesionale a angajaților.

Consumul de produse fabricate în condiții care respectă anumite principii
etice sau morale:

Respectarea bunăstării animalelor;
Respectarea echității și a libertăților individuale;
Orice alt principiu care contribuie la dezvoltarea interesului general.



3.3 Gândirea unui consumator responsabil

Produce 20% din apele uzate
Este responsabil pentru 8-10% din emisiile de gaze cu efect de seră din lume
Valoarea de 500 de miliarde de dolari se pierde în fiecare an din cauza
subutilizării îmbrăcămintei și a lipsei de reciclare

În calitate de consumatori, vom conta, de asemenea, pe puterea vocii noastre. Ne
vom cunoaște drepturile, vom exercita presiuni și vom pleda pentru
responsabilitatea corporativă. Ne vom alătura petițiilor și campaniilor de
condamnare a întreprinderilor cu practici nesustenabile. De exemplu, industria
confecțiilor de astăzi este al doilea cel mai mare poluator de apă curată după
agricultură, iar multe companii de modă exploatează lucrătorii din industria textilă
a țărilor în curs de dezvoltare. Substanțele chimice provenite de la coloranți își fac
loc în mediu, poluând aerul, apa și, de asemenea, dăunând vieții marine. Industria
modei (CCONUSC, 2019):

Din acest motiv, este imperativ să facem unele cercetări și să cumpărăm de la
companii despre care știm că au practici durabile și nu dăunează mediului. Ca
indivizi, ne putem alătura campaniei #ActNow Fashion Challenge a ONU, care
invită oamenii din întreaga lume să-și aducă contribuțiile individuale la moda zero-
waste. Provocarea este de a împărtăși fiecare acțiune de modă zero-waste pe
social media folosind #ActNow și conectați-l pe un.org/actnow.



Reduceți risipa de alimente printr-o mai bună planificare a meselor.
Alegeți diete cu amprentă redusă, care încorporează produse ecologice și de
sezon. 
Verificați etichetele ingredientelor pentru a identifica originea alimentelor și
impactul acestora asupra lanțului alimentar.
Reduceți consumul de carne și produse lactate. Creșteți consumul de legume și
fructe. De exemplu, luați parte la inițiative și provocări, cum ar fi "Lunea fără
carne".
Evitați pe cât posibil ambalarea excesivă și alimentele procesate. 
Limitați-vă cumpărăturile la magazinul vostru local
Reumpleți și reutilizați sticlele și recipientele, refuzați plasticul de unică
folosință, cum ar fi paiele de plastic.

3.3 Gândirea unui consumator responsabil
Consumul responsabil atinge astfel diferiți piloni ai societății, cum ar fi hrana,
adăpostul, mobilitatea, bunurile de consum și timpul liber. Următoarele
recomandări adaptate din publicația "Educație pentru consum, comportament și
stil de viață durabile: o colecție de studii de caz" (Uniunea Mediteranei, 2019) 
 propun să sugereze modalități de a deveni consumatori responsabili astfel:

HRANĂ

ADĂPOST

Treceți la opțiuni de energie mai ecologice din partea furnizorilor de energie
din surse regenerabile. 
Implementați un plan 3R: Reduceți (consumați din ce în ce mai puțin și mai
eficient), Reutilizați (profitați de chilipirurile second-hand) și Reciclați (acasă, la
locul de muncă și peste tot).
Economisiți energie, setați aparatul de aer condiționat între 24-26 °C, conform
recomandărilor Organizației Utilizatorilor și Consumatorilor din Spania (OCU).
Fiți eficienți acasă: utilizați becuri eficiente din punct de vedere energetic, opriți
luminile și deconectați dispozitivele atunci nu le utilizați.
Controlați risipa de apă prin limitarea dușurilor la cinci minute. 
Luați parte la inițiative ecologice, cum ar fi "Ora Pământului".



3.3 Gândirea unui consumator responsabil

MOBILITATE

Schimbați modurile de transport pentru a crește numărul de călătorii pe jos, cu
bicicleta și folosind transportul public.
Partajați-vă mașina în naveta zilnică, de exemplu, partajați mașina atunci când
conduceți în zone metropolitane sau la locul de muncă.
Sărbătoriți inițiative locale, cum ar fi "Ziua internațională fără mașini" sau "Ziua
mondială a bicicletei". 
Găsiți alternative la călătoriile pe distanțe lungi alegând călătoria cu trenul în
detrimentul avionului ori de câte ori este posibil, folosind sisteme virtuale de
conferințe pentru conferințe, mai degrabă decât întâlniri față în față etc.
Promovarea muncii de acasă o zi pe săptămână pentru a reduce amprenta de
carbon și pentru a crește productivitatea.



3.3 Gândirea unui consumator responsabil

BUNURI DE CONSUM

Creșteți cantitatea de bunuri partajate, reutilizate și reparate din comunitatea
dumneavoastră (în special în rândul prietenilor, colegilor de muncă și vecinilor).
Sprijiniți o abordare zero-waste în viața de zi cu zi. De exemplu, limitarea articolelor
de unică folosință (în special a materialelor plastice), cum ar fi paharele de unică
folosință, utilizarea farfuriilor închiriate pentru evenimente speciale, adoptarea
strategiilor "fără hârtie" la locul de muncă și în școli etc.
Schimbați-vă hainele între voi, donați unui magazin second-hand sau unei
organizații caritabile. Luați parte la inițiative care combat moda rapidă sau
consumul excesiv, cum ar fi "Ziua în care nu cumpărăm nimic".
Alegeți produse cu etichete ecologice și sisteme de certificare care indică faptul că
sunt produse într-un mod mai sustenabil.
Luați cu voi propriile pungi și plase pentru cumpărături.

TIMP LIBER

Participați la activități de mediu în aer liber, cum ar fi curățarea plajelor, plantarea
copacilor sau grădinăritul.
Atunci când vă planificați vacanța, acordați prioritate destinațiilor care au
demonstrat practici responsabile (în domenii precum drepturile omului,
înregistrările de conservare a mediului, angajamentul față de pace etc.).
În vacanță, alegeți un operator eco-turist și rețineți că unele destinații au restricții
locale privind utilizarea resurselor naturale, cum ar fi apa și energia. Baia ta
fierbinte ar putea însemna niciun pic de apă pentru comunitatea locală!
În vacanță, un bagaj mai ușor vă va reduce amprenta de carbon cu o cantitate
surprinzător de mare. Reducerea bagajelor cu 15 kg ar putea economisi între 100-
200 kg de emisii de CO2 la un zbor de întoarcere din Londra, Anglia în Tenerife,
Spania. De asemenea, evitați utilizarea vehiculelor 4x4, a aeronavelor și a
elicopterelor atunci când este posibil.

Una peste alta, a deveni un
consumator responsabil nu este o
sarcină ușoară. Din acest motiv,
educația în general și, în special,
educația adulților se concentrează pe
dezvoltarea cunoștințelor și
abilităților cursanților adulți cu privire
la aspecte relevante pentru
consumul responsabil.



Inspirație pentru viitor

Învățarea despre consumul responsabil necesită schimbări la nivel comportamental.
Informațiile și cunoștințele adecvate cu privire la impactul social și de mediu al
alegerilor noastre zilnice, precum și soluțiile și alternativele viabile la un stil de viață
mai sustenabil, prin limitarea utilizării ineficiente a resurselor și a degradării
mediului, pot aduce schimbări la nivel individual, local, național și global. Potrivit
Institutului pentru Strategii Globale de Mediu (2019), schimbările de comportament
pot aduce economii potențial rapide ale emisiilor de gaze cu efect de seră, în special
pentru acele activități care nu necesită schimbări majore de infrastructură. Prin
urmare, stilul de viață individual este considerat un agent potențial major pentru
schimbarea emisiilor. Acest lucru implică o transformare radicală a modelelor de
consum și a atitudinilor culturale față de subiecte, cum ar fi sustenabilitatea
mediului,  guvernanța și modelele de afaceri care le modelează.

Dacă sunteți în căutarea inspirației, consultați proiectul Map Your Meal coordonat de
organizația Future Worlds Center, cu sediul în Cipru. Map Your Meal este un proiect
finanțat de Europe Aid și, după cum sugerează și numele, scopul său principal a fost
de a permite consumatorilor să urmărească originile alimentelor lor prin utilizarea
unei aplicații de telefon mobil, prin scanarea codului de bare al unui produs; o
acțiune care, la rândul său, a adus consumatorii într-un mod vital mai aproape de
procesul de producție și a permis o înțelegere a condițiilor și a standardelor pe care
producătorii le lucrează.



Inspirație pentru viitor

Prin proiectul Map Your Meal, echipa a
aspirat să evidențieze amploarea vastă a
interdependențelor globale, la nivel personal,
național și internațional (de exemplu,
consumator – producător). Activitățile au fost
concepute în mod intenționat pentru a
crește gradul de conștientizare cu privire la
sustenabilitate, echitate, justiție globală și
interdependențe globale, la tineri, lucrători
de tineret / formatori, educatori comunitari și
publicul larg. Prin intermediul proiectului,
echipa a aspirat să genereze o coaliție
puternică și activă de cetățeni care
promovează drepturile omului, echitatea și
modurile de viață sustenabile. Pe baza unei
aplicații cuprinzătoare pentru smartphone-
uri și a materialelor interactive de învățare
suport, proiectul a avut ca scop explorarea
originilor alimentelor noastre, a
componentelor lor individuale și a impactului
socio-economic și de mediu al acestora,
precum și creșterea gradului de
conștientizare a tinerilor cu privire la
interdependențele și nedreptățile globale și
la necesitatea unor sisteme alimentare mai
sustenabile.

Puteți găsi toate informațiile relevante în
link-ul de mai jos:
https://www.mapyourmeal.org/index.php/m
obile-application

https://www.mapyourmeal.org/index.php/mobile-application
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Fiecare cetățean european produce în medie 500 de kilograme de deșeuri în
fiecare an, împreună cu industriile și operatorii economici, în general. Prin urmare,
o cantitate enormă de deșeuri este produsă anual în lume, iar una dintre
consecințe este așa-numitele "insule de plastic" care plutesc în mările noastre [1].

Această cantitate enormă de deșeuri produsă este alcătuită din: alimente, fier,
sticlă, plastic, aluminiu, hârtie, lemn, resturi de construcție ... materiale potențiale
pentru a putea avea o nouă utilizare (reciclare) sau chiar de a da o nouă viață
(upcycling și reutilizare) altor obiecte.

Fiecare țară, fiecare oraș și până la fiecare individ are propria strategie de
gestionare a deșeurilor. În general, opțiunile instituțiilor și ale administratorilor
publici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor determină cât de mult să se
reducă sau să se elimine, optând, în primul rând, pentru incineratoare sau pentru
colectarea separată. Cu toate acestea, și EDUCAȚIA CETĂȚENILOR poate juca un
rol important: consumul responsabil, achizițiile de 0 km, reutilizarea materialelor,
reciclarea hainelor și a alimentelor, stilul de viață sustenabil pot facilita reducerea
sau eliminarea responsabilă a deșeurilor din teritoriu.

Vezi aici video-ul ce rezumă
acest capitol:

https://youtu.be/VKwOYcCuHjI

Capitolul 4:
Zero Waste și
Upcycling

Introducere

{1] Great Pacific Garbage Patch | National Geographic Society

https://education.nationalgeographic.org/resource/great-pacific-garbage-patch


4.1 Către “Comunități Zero Waste”

Să definească “Zero waste”
Să înțeleagă pașii practici recunoscuți la nivel internațional către
paradigma “Zero waste”
Să transmită cunoștințe despre un stil de viață fără deșeuri
Să fie în măsură să împărtășească exemplul orașelor fără deșeuri: cele mai
bune practici europene

Educatorul adult ar trebui:

Obiective de învățare

Trecerea la "Comunitățile fără deșeuri" înseamnă în primul rând să avem în vedere
clar ce este "Zero Waste". Prima definiție a "Zero Waste" a fost concepută de
"Alianța Internațională zero deșeuri" în 2002, afirmând: "Zero Waste: conservarea
tuturor resurselor prin intermediul producției, consumului, reutilizării și recuperării
responsabile a produselor, ambalajelor și materialelor fără ardere și fără evacuări pe
uscat, apă sau aer care amenință mediul sau sănătatea umană".

Definiția revizuită adoptată de Alianța internațională Zero Waste în 2019 este
următoarea, care poate fi considerată, de asemenea, cea mai răspândită definiție la
nivel global în uz: "Zero Waste este un obiectiv etic, economic, eficient și vizionar,
de a ghida oamenii în schimbarea stilului lor de viață și a practicilor pentru a imita
cicluri naturale durabile, în care toate materialele aruncate sunt concepute pentru
a deveni resurse pe care alții să le folosească. Zero Waste înseamnă proiectarea și
gestionarea produselor și a proceselor pentru a evita și a elimina în mod sistematic
volumul și toxicitatea deșeurilor și a materialelor, pentru a conserva și recupera
toate resursele și nu pentru a le arde sau îngropa. Implementarea Zero Waste va
elimina toate deversările pe uscat, apă sau aer care reprezintă o amenințare la
adresa sănătății planetei, umane, animale sau vegetale."



4.1 Către “Comunități Zero Waste”
Pe lângă definiție, Alianța internațională Zero Waste a explicat și enumerat
principalii pași cu care trebuie să ne confruntăm ca "Zero Waste" să devină
realitate, începând cu "Comunități Zero Waste". Acești pași reprezintă un fel de
ghid care încorporează "Paradigma zero deșeuri":

Să adopte definiția Zero Waste: "Zero Waste: Conservarea tuturor resurselor
prin producția, consumul, reutilizarea și recuperarea responsabilă a produselor,
ambalajelor și materialelor fără ardere și fără deversări pe uscat, apă sau aer
care amenință mediul și sănătatea umană."
Să stabilească criterii de referință și un calendar pentru îndeplinirea
obiectivelor de măsurare a succesului și de monitorizare a realizărilor.
Comunitățile ar trebui să facă progrese semnificative în termen de cinci ani și
să investească resurse locale și leadership-ul în realizarea unor rezultate
tangibile și vizibile care să demonstreze publicului această nouă direcție cât
mai curând posibil. O parte esențială a procesului de planificare este de
stabilire a ceea ce este un obiectiv rezonabil pentru comunitatea
dumneavoastră în timp ce se recunoaște urgența de a evolua pentru a ne
adresa schimbărilor climatice.
Să implice întreaga comunitate. Este important să nu lăsați Zero Waste în
seama "experților în deșeuri". Multe competențe diferite trebuie să fie utilizate
în cadrul mișcării către zero deșeuri și sustenabilitate. Toată lumea are un rol de
jucat. Toate organizațiile care oferă servicii de reducere, preluare, reutilizare,
reciclare și compostare a deșeurilor ar trebui să fie implicate pentru a obține
zero deșeuri. Toate aceste grupuri și indivizi ar trebui să fie provocați să
urmărească Zero Waste acasă, la școală, la universitate, la locul de muncă, în
timp ce comunitățile lor dezvoltă politici și programe pe termen mai lung
pentru întreaga comunitate.

"Încurajăm TOATE comunitățile:

Principii și pași practici către “Zero Waste”



Să ceară factorilor de decizie să gestioneze resursele, nu deșeurile.
Incineratoarele existente trebuie să fie închise și să nu se construiască altele noi.
Practicile de depozitare a deșeurilor trebuie schimbate pentru a preveni orice
poluare a aerului și a apei, inclusiv pre-procesarea tuturor reziduurilor din
depozitele de deșeuri înainte de îngropare, pentru a stabiliza fracțiunea organică
și pentru a preveni generarea de metan și utilizarea instalațiilor de separare
reziduală și de cercetare (a se vedea "Sprijin zero achiziții de deșeuri" de mai jos).
Se poate economisi mai multă energie, iar impactul încălzirii poate scădea prin
reducerea deșeurilor, reutilizarea produselor, reciclarea și compostarea decât
prin arderea capturilor aruncate înapoi în mare sau recuperarea gazelor din
depozitele de deșeuri. Comunitățile ar trebui să depună orice efort de a introduce
noi incineratoare, sub orice formă, să înlocuiască depozitele de deșeuri și
incineratoarele existente, cu politici și programe zero deșeuri, inclusiv parcuri de
recuperare a resurselor, instalații de reutilizare, reciclare și compostare.
Să utilizeze fonduri de stimulare economică și taxe percepute pe tone de deșeuri
transportate sau depozitate. Să finanțeze programe de educare și instruire a
managerilor de resurse pentru a utiliza o abordare Zero Waste, să dezvolte
programe de manipulare a capturilor aruncate înapoi în mare în comunitate și să
creeze locuri de muncă ecologice, pentru a aplica normele de mediu.
Să educe rezidenții, a întreprinderile și a vizitatorii. Zero Waste este o strategie,
nu o tehnologie. Ca atare, vizează o mai bună organizare, o mai bună educație și
un design industrial mai bun. Pentru a realiza schimbarea culturală necesară și a
se ajunge la Zero Waste, comunitățile trebuie să stabilească programe de
educare și formare a rezidenților, a copiilor de școală, a studenților, a
întreprinderilor și a vizitatorilor cu privire la noile reguli și programe. 
Să efectueze evaluări zero deșeuri. Comunitățile ar trebui să efectueze un audit al
deșeurilor pentru a afla cantitatea și tipul de deșeuri produse în comunitatea lor.
Aceste audituri ar trebui să fie utilizate ca bază pentru a identifica oportunitățile
de redresare și de ocupare a forței de muncă, economiile de costuri și pentru a
măsura succesul programului de reducere și recuperare. Să evalueze ce
programe și facilități suplimentare de reducere a surselor, de preluare, de
reutilizare, de reciclare și de compostare sunt necesare pentru a face aceste
servicii mai convenabile pentru utilizatori decât serviciile mixte de colectare și
eliminare a materialelor.

Principii și pași practici către “Zero Waste”

4.1 Către “Comunități Zero Waste”



4.1 Către “Comunități Zero Waste”

Să elaboreze noi norme și stimulente pentru a trece la zero deșeuri – Comunitățile
pot schimba în mod semnificativ ceea ce este "economic" pe piața locală cu noi
politici, noi norme și noi stimulente. Comunitățile ar trebui să restructureze
contractele și politicile pentru a face din costurile evitate de colectare și eliminare
un motor-cheie pentru trecerea la zero deșeuri.
Să adopte norme privind răspunderea extinsă a producătorilor (PEER).
Comunitățile trebuie să ajute și să încurajeze întreprinderile locale să preia înapoi
de la consumatori produsele și ambalajele din magazinele și fabricile lor. De
asemenea, aceștia ar trebui să pledeze pentru politici și programe de stat și
naționale privind EPR pentru proprietarii de mărci și producători. Pe cât posibil,
costurile de gestionare a aruncării înapoi în mare pentru produsele și ambalajele
care sunt dificil de reutilizat, reciclat sau compostat în majoritatea programelor
locale ar trebui să fie transferate de la administrația locală la producătorii
produsului. Acest lucru oferă producătorilor stimulentul financiar pentru a
reproiecta produsele, pentru a le face mai puțin toxice și mai ușor de reutilizat și
reciclat. Produsele și ambalajele care nu pot fi refolosite, reciclate sau compostate
la nivel local sau care sunt toxice ar trebui să fie luate înapoi la punctul de vânzare
sau la instalațiile înființate de producători pentru a primi în mod convenabil aceste
produse, fără costuri din partea publicului. Toate produsele și ambalajele preluate
trebuie să fie reutilizate, reciclate sau compostate în mod corespunzător.

Principii și pași practici către “Zero Waste”



4.1 Către “Comunități Zero Waste”

Să elimine subvențiile guvernamentale pentru irosire - Guvernele, peste tot în
lume, au adoptat multe stimulente fiscale pentru a subvenționa, direct și indirect,
irosirea resurselor, în loc de reutilizarea lor. Structurile comunitare adoptate pentru
rata deșeurilor au făcut, de asemenea, ca risipa să fie mai ieftină decât reciclarea.
Comunitățile ar trebui să elimine subvențiile pentru irosirea controlului său și să
solicite eliminarea tuturor acestor alte subvenții.
Să sprijine achizițiile publice fără deșeuri – Administrațiile locale ar trebui să
adopte principiul precauției pentru achizițiile municipale pentru a elimina
produsele și serviciile toxice; achiziționarea de produse și servicii Zero Waste; să
evite produsele și ambalajele de unică folosință; să returneze vânzătorilor orice
ambalaj-risipă; reducerea ambalajelor și cumpărarea în unități mai mari; utilizarea
containerelor de transport reutilizabile; achiziționarea de produse reutilizate,
reciclate și compostate; cumpărarea de echipamente recondiționate; închirierea și
partajarea echipamentelor; cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată
(folosind analize de cost pe durata ciclului de viață); încurajarea întreprinderilor și
instituțiilor să urmeze, de asemenea, aceste practici. [Pe baza listei de la Green
Purchasing Institute.]

Principii și pași practici către “Zero Waste”



Principiile menționate mai sus trebuie considerate un "document viu" pentru a
sprijini dezvoltarea "comunităților zero deșeuri" în întreaga lume.

Al treilea instrument fundamental pe care Alianța Internațională Zero Waste l-a
dezvoltat pentru a stimula mișcarea oamenilor, organizațiilor și comunităților către
Zero Waste, este "Declarația zero deșeuri", adoptată de ZWIA în 2020. Acesta poate
fi semnată atât de persoane fizice/cetățeni, cât și de organizații. Declarația include
angajamentul tuturor abonaților, în special al producătorilor, în reproiectarea
produselor pentru cea mai mare eficiență materială și energetică, concentrându-se
pe servicii și produse pentru a întruchipa de la sustenabilitatea, repararea,
reutilizarea, reciclarea și/sau compostarea ca opțiune finală și prin eliminarea
tuturor produselor dovedite a fi risipă.

În plus, declarația pledează pentru promovarea "consumului responsabil" în rândul
companiilor și al oamenilor, în timp ce extinde organizațiile de reutilizare și
reparare, dar și oportunitățile de reutilizare și reparare prin informare și educație,
promovare și investiții.

Potrivit promotorilor declarației, răspunsurile la noile provocări, cum ar fi
pandemiile, dezastrele naturale și situațiile de urgență legate de condițiile
meteorologice, nu ar trebui să creeze bariere în calea trecerii la o lume justă, cu
comunități vibrante, reziliente, fără deșeuri, în armonie cu natura.

4.1 Către “Comunități Zero Waste”

A fi "oameni zero waste" este posibil în cazul în care toată lumea este angajată
puternic. Pe de altă parte, a trăi un "stil de viață fără deșeuri" aduce o varietate de
beneficii relevante, într-o situație win-win-win: pentru planetă, pentru comunități,
pentru indivizi.

Practicile sociale au contribuit în mare măsură la o creștere rapidă a schimbărilor
climatice, dar metoda de reducere a amprentei noastre de carbon este de a obține
zero deșeuri. A ajunge la zero deșeuri înseamnă o mentalitate nouă și o mișcare la
nivel social. Mișcarea zero-waste este un stil de viață ecologic care își propune să
reducă cantitatea de deșeuri pe care o persoană o creează zilnic. Scopul principal al
acestui stil de viață este angajamentul de a trimite cât mai puține deșeuri la
depozitele de deșeuri. Deși este imposibil să creezi zero deșeuri, există multe
modalități de a reduce consumul care poate aduce beneficii planetei. Oamenii
mișcării acordă prioritate reciclării și refolosirii produselor și bunurilor, mai degrabă
decât achiziționării de articole de unică folosință care înfundă depozitele de deșeuri
și contribuie la schimbările climatice și la încălzirea globală.

Adoptarea unui stil de viață “Zero Waste” 



Fiind în primul rând o "mentalitate", adoptarea unui "Stil de viață zero deșeuri" cere
regândirea comportamentelor învățate. Următoarele practici ar putea fi un bun
punct de plecare pentru a trăi într-un mod mai sustenabil și mai puțin impactant:

Eliminați articolele de unică folosință.1.

Materialele plastice de unică folosință sau
bunurile din hârtie, cum ar fi ustensilele, paiele,
prosoapele de hârtie și sticlele de plastic,
contribuie la deșeuri și la poluarea care afectează
planeta noastră. Utilizați propriile articole
reutilizabile, cum ar fi tacâmuri metalice sau
șervețele de pânză, pentru a reduce cantitatea
de hârtie și deșeuri de plastic pe care le generați
cu fiecare masă. Păstrați-vă propria sticlă de apă
reutilizabilă (cum ar fi un termos din oțel
inoxidabil sau o sticlă sport) la îndemână, mai
degrabă decât să cumpărați noi sticle de plastic
de la magazinul alimentar.

2. Observați-vă propriile deșeuri.

Deși poate suna nepotrivit, examinarea
deșeurilor voastre vă poate ajuta să identificați
de unde provin majoritatea acestora. Înțelegerea
obiceiurilor de deșeuri vă va oferi o idee despre
practicile pe care trebuie să le perfecționați
pentru a reduce producția de deșeuri. De
exemplu, dacă cea mai mare parte a deșeurilor
sunt deșeuri alimentare, va trebui să luați măsuri
pentru a vă modifica obiceiurile de cumpărături,
astfel încât să cumpărați doar ceea ce puteți
consuma în mod rezonabil.

3. Reciclați

Reciclarea este procesul prin care materialele
folosite sunt transformate în produse noi. Există
multe modalități de reciclare, de la DIY,
schimbarea scopului obiectelor vechi, la trimiterea
materialelor folosite la instalații. Reciclarea reduce
nevoia noastră de a obține resurse, ajutând la
economisirea energiei, la minimizarea emisiilor de
gaze cu efect de seră și la reducerea defrișărilor, în
timp. Aflați mai multe în ghidul nostru pentru
începători în domeniul reciclării.



4. Magazine second-hand/de vechituri.

Cumpărarea de îmbrăcăminte la mâna a doua de la magazine de acest fel este o
modalitate foarte bună de a reutiliza materialele preexistente, mai degrabă decât
achiziționarea de articole de îmbrăcăminte noi, la modă, de modă rapidă, care
ajung cel mai probabil într-un depozit de deșeuri. Puteți găsi îmbrăcăminte,
articole de uz casnic, și mobilier la magazine de vechituri, cărora le puteți schimba
scopul sau transforma (upcycle) în alte bunuri utile.

5. Reutilizați obiectele de uz casnic.

Există multe obiecte de uz casnic pe care le puteți re-predestina pentru a reduce
deșeurile: borcane Mason de sos de spaghete sau gem pot deveni containere de
depozitare a alimentelor sau de plantat flori, de exemplu. Puteți transforma un
așternut de pat vechi într-o plasă textilă pentru cumpărături alimentare. Utilizați
sacoșe textile pentru a transporta produse proaspete, astfel încât să nu trebuiască
să utilizați pungile de plastic de unică folosință ale magazinului.

6. Compost

O mare parte din deșeurile alimentare pe care le producem, cum ar fi cojile de ouă
sau cojile de fructe, sunt materiale compostabile. În condițiile potrivite,
compostarea poate transforma resturile alimentare în substanțe nutritive organice
pure, fără toate produsele secundare nocive de metan care sunt eliberate în aer
atunci când materialele organice încep să se descompună în depozitele de deșeuri.
Dacă aveți o grădină acasă, compostul este, de asemenea, o modalitate excelentă,
naturală de a vă hrăni solul, mai degrabă decât să utilizați versiuni de marcă de
magazin, care sunt adesea produse folosind substanțe chimice.



4.1 Către “Comunități Zero Waste”

7. Cumpărați alimente proaspete.

Alimentele procesate vin adesea învelite în ambalaje din plastic care sunt
dăunătoare pentru mediu. Cumpărarea mai multor alimente proaspete, dacă este
posibil, este o modalitate foarte bună de a utiliza mai puțin plastic. Fructele și
legumele proaspete nu sunt de obicei ambalate în plastic și puteți evita pungile de
plastic pe care magazinele alimentare și piețele agro-alimentare le oferă, punându-
le în sacoșe reutilizabile. Dacă mâncați carne, vă puteți duce propriile recipiente la
măcelar sau la magazinele de delicatese, reducând deșeurile de plastic și hârtie.

8. Folosiți baterii reîncărcabile 

Comunitățile din întreaga lume
și-au adaptat cu succes stilul de
viață pentru a deveni zero waste.
Căutați forumuri sau vizitați
centrele comunității locale care
sunt deja orientate spre
încurajarea unui stil de viață fără
deșeuri. Aceste grupuri pot fi de
susținere și de ajutor în furnizarea
de informații necesare pentru
propriul succes experiența
voastră fără deșeuri.

9. Comunicași cu comunitățile
zero-waste

Dacă utilizați electronice cu
baterii de unică folosință,
încercați să treceți la versiuni
reîncărcabile. Bateriile
reîncărcabile vă ajută să
economisiți bani și să reduceți
cantitatea de ambalaje din
plastic și baterii descărcate
care ajung să otrăvească
pământul în depozitele de
deșeuri.



Crearea unui sistem de colectare door-to-door
Introducerea unei taxe pay-as-you-throw (PAYT)
Traininguri pentru comunitate și implicarea intensă a rezidenților 
Crearea primului Centru de cercetare zero deșeuri din Europa în 2011.
Deschiderea unui centru de reutilizare în care articole precum îmbrăcămintea,
încălțămintea, jucăriile și mobilierul pot fi reparate și vândute celor care au
nevoie, eliminându-le astfel de la depozitele de deșeuri și servind unei funcții
sociale vitale

Capannori este un oraș de 50.000 de locuitori din Toscana, Italia, care datorită unei
mișcări ecologice a cetățenilor a devenit primul oraș fără deșeuri din Europa în
2007. Politica orașului a investit, de fapt, în reciclare, în reutilizarea obiectelor și a
îmbrăcămintei, în colectarea din ușă în ușă, în lanțul scurt din agricultură, în
crearea unui centru de cercetare privind zero deșeuri, ca soluții alternative la un
sistem de deșeuri bazat pe construcția unui incinerator. Implicarea populației, a
școlilor, a asociațiilor și a cetățenilor individuali a determinat Capannori să obțină
rezultate excelente, astfel că, de-a lungul anilor, orașul a devenit un exemplu
pentru alte orașe naționale și europene de reducere a gunoiului și zero deșeuri.
Condusă de un profesor de școală primară, Rossano Ercolini (președintele Zero
Waste Europe), o mișcare mică, dar hotărâtă, a oprit construcția unui incinerator și
a convins municipalitatea să se angajeze să trimită zero deșeuri la groapa de gunoi
până în 2020. Transparența și consultările publice cu rezidenții au fost cheile
strategiei de succes:

4.1 Către “Comunități Zero Waste”

Orașe Zero Waste: O bună practică europeană

40% din reducerea deșeurilor (deșeurile medii
au crescut de la 1,92 kg la 1,18 kg/persoană/an)
Rata de colectare separată la 82%
Deșeuri reziduale pe cap de locuitor reduse cu
57% 
Tarifele pentru deșeuri pentru rezidenți au fost
reduse cu 20%
Capannori a devenit un exemplu internațional.
Inspirate de succesul său, în prezent, aproape
400 de municipalități europene merg pe calea
către zero deșeuri

În aproape 10 ani:



4.2 Upcycling și
sustenabilitate

Ce este "Upcycling-ul" și diferențele
față de reciclare

Upcycling-ul reprezintă o varietate de
procese prin care produsele "vechi" ajung să
fie modificate și să obțină o a doua viață pe
măsură ce sunt transformate într-un produs
"nou". În acest fel, datorită amestecului și
agregării materialelor, componentelor și
articolelor utilizate, rezultatul este un
"produs nou" cu o valoare mai mare decât
valoarea inițială a sumei tuturor
componentelor sale. Altfel, upcycling-ul se
referă la materiale sau obiecte care ajung să
fie re-adaptate și / sau re-intenționate într-
un mod creativ și a căror durată de viață
este, prin urmare, extinsă. În consecință,
reciclarea poate fi redefinită "down-cycling".

O altă definiție cunoscută a "upcycling-ului"
este următoarea: "reciclarea ca și conversie
a deșeurilor în ceva util sau valoros,
subliniind că este un concept util care poate
fi aplicat nu numai industriei de proiectare a
deșeurilor, ci și reciclării deșeurilor și
circulației resurselor", (Yi et al., 2018).

Să înțeleagă ce este upcycling-ul și ce îl diferențiază de reciclare
Să cunoască istoria succintă a upcycling-ului
Să fie în măsură să împărtășească bune practici din modă, design interior
și mobilier, artă și arhitectură, precum și studii de caz, muncă de cooperare
și alte exemple suplimentare

Educatorul adult ar trebui:

Obiective de învățare



4.2 Upcycling și sustenabilitate

Upcycling: scurt istoric

Termenul de "upcycling" a fost inventat în 1994 de inginerul german Reiner Pliz.
Reciclarea la momentul respectiv a diminuat valoarea produselor vechi sau second-
hand, așa că a sugerat că trebuie adăugată în schimb o nouă valoare, ceea ce a dus
la termenul de "upcycling". Autorul Gunter Pauli a scris prima carte publicată
despre upcycling în anul 1998, cu toate acestea, Cradle to Cradle: Remaking the
Way We Make Things, de către autorii William McDonough și Michael Braungart, a
fost primul care a câștigat recunoașterea mainstream în 2002, atunci când publicul
a început să fie familiarizat cu acești termeni și cu scopurile lor.

Bune practici în upcycling de la modă, design interior și mobilier, artă
upcycling, arhitectură; studii de caz, muncă în cooperare și exemple

Upcycling în domeniul modei: Procesul de producție al industriei textile este
complex și are nevoie de cantități uriașe de energie, apă, substanțe chimice
poluante, printre alte resurse. Este foarte poluant pentru mediu, iar lanțul său de
aprovizionare de multe ori nu este unul etic. Prin urmare, upcycling-ul vine ca o
soluție frumoasă care începe să fie dezvoltată nu numai de micii artizani, ci și de
companii precum Patagonia. Hainele deteriorate care nu mai sunt potrivite pentru
purtare sunt "dezasamblate", iar textilele lor ajung să fie refolosite pentru crearea
unei alte piese vestimentare sau ca și carcase, semne de carte sau în orice direcție
le duce creativitatea designerului.

Upcycling în domeniul mobilier:
Este vorba despre a lua mobilier
vechi, irosit, sau defect și re-
intenționa. De la dulapuri sparte
ale căror rafturi pot fi reînșurubate,
la o ușă veche de intrare
transformată într-o ușă care va
funcționa ca o piesă de decor, la
punerea unor suporturi de picioare
într-o cadă deschisă unilateral și
până la transformarea într-o
canapea: nu există limite ale
puterii creativității în upcycling-ul
de mobilier și al altor obiecte de uz
casnic.
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Bune practici în upcycling de la modă, design interior și mobilier, artă
upcycling, arhitectură; studii de caz, muncă în cooperare și exemple

Upcycling industrial: Există organizații de producție înființate deja care reutilizează
deșeurile în produse care reintră în ciclurile de consum. Exemple în acest sens sunt
companiile care creează programe de colectare a deșeurilor pentru deșeuri care
sunt imposibil sau dificil de reciclat și sfârșesc prin a produce lucruri precum
băncile din parcuri, cutii de creioane sau sacoșe din ambalajele pentru alimente și
băuturi.

Upcycling în artă: piese de artă, instalații etc. realizate cu materiale second-hand
sau din deșeuri. Este o practică urmată de tot mai mulți artiști pe zi ce trece. Ele
devin o mișcare de protejare a mediului și se bazează pe capacitatea de a re-
imagina deșeurile noastre.



4.3 Realități green emergente

Bune practici în upcycling de la modă, design interior și mobilier, 
artă upcycling, arhitectură; studii de caz, muncă în cooperare și exemple

Mișcările verzi la nivel comunitar au sprijinit creșterea noilor realități emergente,
cum ar fi Repair Cafes, centre de reutilizare creativă a deșeurilor și de eliminare etc.
Născute inițial în partea de Nord a Europei, acestea s-au răspândit progresiv în
întreaga Europă și în afara acesteia. De fapt, este posibil să identificăm practici
foarte bune și la nivel local.

Referindu-se la realitatea emergentă a cafenelelor de reparații, oamenii sunt
invitați să se întâlnească și să încerce să repare diverse instrumente de zi cu zi, cum
ar fi aspiratoare, prăjitoare de pâine, radiouri etc., unindu-și forțele, cunoștințele și
capacitățile pentru a ajusta obiecte. La sediul unei cafenele de reparații oamenii pot
învăța cum să repare obiecte printr-un catalog de cursuri de formare, ateliere și
laboratoare.

Să înțeleagă ce sunt Cafenelele de reparații și care este valoarea lor socială
și de mediu
Să înțeleagă care sunt centrele de reutilizare creativă și care sunt
beneficiile acestora pentru comunități și planetă
Să discute despre exemplul proiectului ReMida Project - Centrul de
Reutilizare Creativă a Materialelor deșeurilor Companiei de producție

Educatorul adult ar trebui:

Obiective de învățare



4.3 Realități green emergente

Recomandări pentru deschiderea unei cafenele de reparații (Repair Café)

Repair Café din Danemarca a pregătit un ghid pentru entitățile care doresc să
deschidă o cafenea de reparații. Recomandările lor universale sunt următoarele:

Keep it simple
Începeți cu pași mici și evoluați treptat
Găsiți un nume molipsitor pe care oamenii îl vor asocia cu zona locală a Cafenelei de
Reparații Creați o pagină de Facebook și/sau un site web cu informații practice și
imagini, apoi găsiți voluntari pentru a ajuta la pregătirile și reparatorii voluntari, care
pot repara lucrurile în aceeași zi. Începeți prin a găsi câțiva prieteni sau cunoștințe
sau a crea reclame la nivel local.
Veți avea nevoie de voluntari care să vă ajute să înființați Cafeneaua, să întâmpinați
oamenii și să reparați obiectele. Pentru început, găsiți măcar o persoană pentru a
repara electronice, o croitoreasă și o persoană de check-in/primirea oaspeților. Pe
măsură ce aveți succes, veți avea nevoie și de mai mulți reparatori.
Odată ce aveți echipa de voluntari, trebuie să aflați ce vreți/ce puteți repara. Amintiți-
vă activitățile din cafenea nu ar trebui să provoace concurența cu afacerile locale.
Găsiți persoane cărora să le oferiți sau să vă împrumutați instrumente în rețeaua dvs.
Aflați dacă puteți obține sponsorizări de la piața locală a construcțiilor, comitetul
local sau municipalitatea
Asigurați-vă că sunteți prezenți cât mai des posibil și că cunoașteți toți voluntarii
pentru a face o diferență.
Comunicați informații importante într-un mod simplu și clar.
Aflați unde puteți împrumuta o cameră gratuită: asociații locale, centre culturale,
biblioteci, cafenele, școli, municipalitate sau o cafenea existentă (de preferință non-
profit). Cele mai multe cafenele de reparații au între 10-50 de vizitatori simultan, deci
ar trebui să existe un spațiu extins care ar trebui să găzduiască 4-5 mese pentru
reparatori și utilizatori. Implicați și animați oamenii, lăsați-i să controleze experiența.
Toată lumea ar trebui să poată să se alăture, indiferent de vârstă.
Creați o atmosferă primitoare.
Urmăriți toate aspectele practice și asigurați-vă că instrumentele sunt ordonate.
Aflați cât de des doriți să se deschidă Cafeneaua de Reparații. Începeți cu un
program temporar, cum ar fi cu un eveniment pop-up.
Amintiți-vă că lucrați cu voluntari, așa că nu-ți seta ambiții prea mari legate de cât de
des veți deschide cafeneaua.
Vă recomandăm să deschideți Cafeneaua de Reparații o dată pe lună timp de
aproximativ 3-4 ore. Dar, cel mai important, să fie consecventă și atunci oamenii vor
continua să vină constant!



În ceea ce privește alte realitățile ecologice emergente, este important să se ia în
considerare centrele de reutilizare creativă. Acestea sunt organizații de afaceri sau
non-profit care colectează materiale utilizabile, resturi sau surplusuri de materiale
creative și le redistribuie comunității pentru reutilizare. Aceste organizații acceptă
donații de la persoane fizice, precum și de la producători, parteneri din industrie și
întreprinderi. Donații pot fi și resturile de bunuri handmade, cum ar fi obiectele tale
de artizanat.

Fiecare centru ia decizii în mod diferit, are donatori și reguli diferite de donare, dar
etosul este consecvent: Ele ajută oamenii să vadă potențialul deșeurilor utilizabile
ca artă. Posibilitățile creative ale materialelor aruncate sunt limitate doar de
imaginația artistului. Reutilizarea creativă se referă la upcycling și re-intenționare:
ridicarea și reutilizarea unui material sau element nedorit în ceva cu totul nou, cu
valoare intenționată.

Aceste centre demonstrează ingeniozitatea prin prezentarea de alternative la
ambalajele de unică folosință și aduc valoare resturilor neutilizate și materialelor
parțial utilizate.

Arta lor este frecvent utilizată în studii de caz și prezentată în întreaga comunitate,
servind ca demonstrații practice pentru educatori, parteneri de sustenabilitate și
reale districte de deșeuri. Acestea contribuie foarte mult la reducerea deșeurilor din
depozitele de deșeuri, aducând beneficii întregii comunități și planetei!
Există diferite modele de organizare pentru un centru de reutilizare creativă:
inspirându-ne din interiorul și din afara Europei, în SUA putem găsi centre de
reutilizare înființate și coordonate de municipalități, centre coordonate de asociații
de voluntari sau chiar modele de franciză.

Centre de reutilizare creativă



ReMida Bologna_Terre d'Acqua este un centru de reutilizare creativă a deșeurilor
companiei de producție, administrat de Associazione Funamboli, în cooperare cu
Geovest (serviciul local de reciclare) și promovat de districtul Calderara di Reno.

Associazione Funamboli (denumită literal "asociația tightrope walker's"), născută la
Bologna în 2007, este un ONG pentru promovare socială (prin decretul legislativ
383/2000), gestionat de 5 tinere care promovează comportamente ecologice și
etice, prin ideația și realizarea de proiecte educaționale adresate: copiilor, tinerilor
adulți, profesorilor și tuturor categoriilor de educatori.

Emporiumul deșeurilor este o locație fizică, culturală în care se promovează
deșeurile de materiale ca resursă și unde cei care intră găsesc astfel de materiale,
dar și sugestii, senzații, curiozități, distracție, emoții, oportunități de cooperare și
întâlniri neașteptate. Materialele sunt colectate în mod adecvat, expuse și ușor
accesibile pentru utilizatori. Ele nu provin din depozitele de deșeuri sau din
pubelele de colectare a deșeurilor, ci sunt resturile și resturile producției industriale
sau greșelile și resturile lăsate în depozitele companiei, care nu mai pot fi vândute,
pe care companiile le-au furnizat gratuit către ReMida.

4.3 Realități green emergente

Proiectul The ReMida - Centrul de Reutilizare Creativă a Materialelor
deșeurilor Companiei de producție: o bună practică în Bologna, regiunea
Emilia Romagna, Italia

Laboratorul de
Creativitate este un spațiu
dotat cu un banc de lucru
mare, unelte și corpuri de
iluminat pentru
manipularea deșeurilor
care sunt asamblate, în
mod intenționat, fără
utilizarea lipiciului: un colț
pentru dezvoltarea
abilităților manuale și
pentru a completa
creativitatea.



Inspirație pentru viitor

https://zerowastecities.eu/bestpractice/best-practice-the-story-of-capannori/,

https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2021/11/Milan-Case-Study-1.pdf
https://www.altromercato.it/brand/on-earth/upcycling-creation/ 

https://www.sfridoo.com/en/case-study/ 

https://www.bolognatoday.it/video/video-repair-cafe-la-riparazione-degli-
oggetti-social-contro-lo-spreco.html
https://www.la7.it/storie-di-economia-circolare/video/repair-cafe-19-07-2021-
387658

http://www.remidabologna.it/en/about/#il-progetto-re-mida

Puteți citi în continuare despre bunele practici prezentate în acest capitol
verificând și făcând clic pe linkurile de mai jos.

ZERO WASTE CITIES – The case study of Capannori, LUCCA, ITALY

www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/
ALTROMERCATO 

SFRIIDO START UP – list of case studies on recycling and sustainability

REPAIR CAFÉ’ IN BOLOGNA 

The REMIDA Project, Reggio Emilia, IT, Center for Creative Re-use of Manufacturing
Company Waste Material
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content/uploads/2020/10/GAIA-Zero-Waste-MasterPlan.pdf
Ø Wikipedia, “Upcycling”, https://en.wikipedia.org/wiki/Upcycling
Ø Rikke Marie Moalem et al., Critical Review of the Role of Repair Cafés in a
Sustainable Circular Transition. Sustainability 2021, 13, 12351,
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Vezi aici video-ul ce rezumă
acest capitol:

https://youtu.be/fFSO7rnEJco

Atunci când reflectăm asupra cerințelor pe care oamenii le-au impus istoric asupra
ecosistemelor noastre, este evident că creșterea ecologică este cea mai bună
abordare a dezvoltării economice. De fapt, pe termen lung, economia verde este
singura modalitate de a susține creșterea economică și de a răspunde nevoilor
oamenilor – în ceea ce privește alimentele, transporturile, energia și așa mai departe
– într-un mod sustenabil și echitabil.

Urbanizarea rapidă și creșterea locurilor de muncă conduc la mai multe cereri de
resurse și servicii. Dar acest lucru vine la pachet cu emisii uriașe de gaze cu efect de
seră, care, așa cum s-a explicat deja în acest document, sunt cauza schimbărilor
climatice, afectând nu numai mediul (amplificând dezastrele naturale: secete,
inundații, alunecări de teren, taifunuri etc.), ci și oamenii și comunitățile sale
(distrugerea tot mai mare a caselor și a locurilor de muncă, boala, lipsa hranei etc.).

Capitolul 5:
Joburi green și
economia green

Introducere

Aceasta a devenit o situație nesustenabilă, deoarece întreprinderile și întreaga
activitate umană au contribuit în mare măsură la emisiile cu efect de seră. Prin
urmare, în strategia de a face economia și întreprinderile mai ecologice, investițiile
în locuri de muncă ecologice contribuie la recuperarea mediului și la combaterea
schimbărilor climatice, acționând ca o forță atenuantă a efectelor schimbărilor
climatice.



Noile industrii sunt în creștere, iar locurile de muncă ecologice reprezintă o parte
esențială a prevenirii, atenuării și adaptării la schimbările climatice.

Acest lucru a deschis o serie cu totul nouă de posibilități pentru profesioniștii care
doresc să intre în forța de muncă ecologică, locurile de muncă ecologice urmând o
tendință de creștere exponențială care se presupune că nu încetinește. Dezvoltarea
competențelor cerute de companiile ecologice și/sau descoperirea modului de
aplicare a competențelor dobândite anterior într-o poziție verde vor garanta
stabilitatea profesională. Urmărirea calificărilor și a studiilor ecologice va crește, de
asemenea, valoarea unei persoane pe piață. A afla mai multe despre economia
verde ne poate face, de asemenea, pe toți să reflectăm asupra propriilor noastre
practici de lucru și să reevaluăm unde ne situăm pe scala impactului pe care
compania noastră îl are asupra planetei.

Pentru a ne asigura că putem trăi într-un mediu curat, cu o creștere economică
susținută, trebuie să facem lumea mai ecologică, iar construirea unei economii
ecologice este una dintre căile majore pe care societățile noastre ar trebui să le
urmeze astăzi.

Introducere

5.1 Construirea unei economii verzi

Să înțeleagă ce este economia verde și care sunt principiile sale
Să cunoască beneficiile unei economii circulare
Să înțeleagă tendințele de creștere a economiei verzi în contextul
reglementărilor internaționale

Educatorul adult ar trebui:

Obiective de învățare

O economie verde este condusă de dorința de a realiza o creștere economică,
facilitând în același timp dezvoltarea durabilă, luând în considerare riscurile de
mediu și cicatricile ecologice pe care practicile de afaceri le provoacă mediului. 

Din punct de vedere istoric, expansiunea economică a impus în mod continuu
cerințe excesive asupra sistemelor naturale – atât în ceea ce privește numărul de
resurse extrase, cât și în volumul de emisii și deșeuri care sunt lăsate la latitudinea
mediului pentru a le absorbi și neutraliza. După cum se înțelege din ce în ce mai
mult, acest sistem de producție și consum nu este sustenabil: mediul are limite
naturale în ceea ce privește cât de mult poate oferi și suporta.

În contradicție cu această filozofie economică dăunătoare, Agenția Europeană de
Mediu definește o economie ecologică ca fiind o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și favorabilă
incluziunii sociale.



5.1 Construirea unei economii verzi

Oameni

Creșterea bogăției care va sprijini bunăstarea tuturor cetățenilor se bazează pe
acțiuni colective, acordând în același timp importanță alegerilor individuale.
Această economie oferă protecție socială și acces la servicii esențiale. Economia
verde este echitabilă, intra și inter-generații și țări, este incluzivă, echitabilă,
nediscriminatorie și oferă șanse egale. O economie trebuie să aibă comunități
sănătoase și, prin urmare, o forță de muncă sănătoasă, dar și să promoveze și să
creeze locuri de muncă decente și ecologice. În cadrul unei economii ecologice,
întreprinderile nu exploatează forța de muncă și nu scad calitatea vieții angajaților
lor și/sau a comunităților în care își desfășoară activitatea.

Profituri

Economia verde respectă limitele planetare, limitele ecologice și discreția și are ca
scop protejarea, refacerea și investițiile în natură. Protejează biodiversitatea și
ecosistemele, se concentrează pe reziliența ecosistemelor – starea, tendințele și
limitele sistemelor naturale. Produsele și serviciile oferite în cadrul unui sistem de
economie verde contribuie la regenerarea planetei. Se respectă măsuri eficiente de
eliminare a deșeurilor și de gestionare a energiei și se aplică sancțiuni pentru acele
organizații care nu se conformează.

Planeta

Cursa către profit va fi susținută prin conceptul și ideile de sustenabilitate fără a
degrada natura componentelor sale și fără a lua în considerare impactul social și de
mediu al deciziilor de afaceri. O economie verde vede capitalul ca pe un mijloc de a
obține obiective specifice, nu consideră profitul sau creșterea și beneficiile
nelimitate ca obiectiv principal. Progresele sunt măsurate dincolo de GPD, utilizând
indicatori adecvați care includ toate dimensiunile creșterii durabile. Economia
verde îmbunătățește guvernanța și statul de drept pentru a avea mai multe
câștiguri economice etice: este favorabilă incluziunii, democratică, participativă,
responsabilă, transparentă și stabilă.

Acesta vizează creșterea economică și a ocupării forței de muncă prin investiții care
să asigure că infrastructurile și procesele reduc emisiile de carbon și poluarea,
promovează energia curată și regenerabilă, sporesc eficiența resurselor și
conservarea biodiversității.

Economia verde se bazează pe principiul rezilienței, se străduiește să asigure
reziliența economică, socială și de mediu. Pentru a asigura dezvoltarea durabilă în
toate sectoarele, economia verde se bazează pe trei piloni principali – Oameni,
Profituri și Planetă.



5.1 Construirea unei economii verzi
În echilibrarea elementelor de mediu, economice și sociale, conceptul de
economie verde are multe în comun cu noțiunea de dezvoltare durabilă. Deși se
poate argumenta că se pune accentul în primul rând pe planetă și pe aspectele
legate de profit, tendințele experimentate în strategiile care vizează creșterea
economică ecologică vor fi în mod inevitabil legate de piața forței de muncă și, prin
urmare, de oameni. Reglementările și protocoalele specifice privind forța de
muncă sustenabilă sunt puse în aplicare în multe industrii pentru a asigura
utilizarea durabilă și echitabilă a capitalului uman. Cererea de locuri de muncă
ecologice sau de locuri de muncă sustenabile a crescut din ce în ce mai mult,
servind ca o cale foarte clară pentru definirea domeniilor de expertiză și a
competențelor care vor deveni rezistente la viitor.

Economia circulară

Trecerea de la modelul liniar "take-make-use-dispose"
la un model de creștere regenerativă este esențială
pentru a menține consumul de resurse în limitele
planetare. În cadrul economiei verzi, putem vorbi
despre economia circulară când valoarea produselor,
materialelor și resurselor este menținută în economie
cât mai mult timp posibil, iar generarea de deșeuri
este redusă la minimum.
După cum a declarat Fundația Ellen MacArthur,
economia circulară se bazează pe trei principii:
eliminarea deșeurilor și a poluării, circulația produselor
și materialelor și regenerarea naturii. Potrivit Fundației
Ellen MacArthur (2022), "economia circulară este un
cadru de soluții sistemice care abordează provocările
globale, cum ar fi schimbările climatice, pierderea
biodiversității, deșeurile și poluarea".
Măsurile circulare de consum în practicile comerciale
de la toate nivelurile pot reduce substanțial impactul
activităților economice umane asupra mediului.
Economia circulară permite separarea creșterii
economice de utilizarea resurselor, protejând resursele
naturale și stimulând în același timp creșterea
sănătoasă, creativă și inovatoare a întreprinderilor. Au
apărut noi industrii pentru a oferi alternative ecologice
la resursele poluante tradiționale, inclusiv energia
eoliană, modernizarea rețelelor electrice, eficiența
industrială, infrastructura de mers pe jos și cu bicicleta
și infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice.



Economia verde în Europa

Intenționând să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic, UE a
pus în aplicare numeroase strategii și planuri de acțiune de mediu. UE dispune de o
serie de legi menite să îmbunătățească standardele de mediu pentru europeni și să
le protejeze calitatea vieții. UE se asigură că guvernele naționale pun în aplicare în
mod corect aceste legi de mediu. Aceste legi afectează în mod direct corporațiile și
întreprinderile și, prin urmare, vor avea un incident pe piața muncii și funcțiile sau
abilitățile specifice ale lucrătorilor.

Tranziția către o economie circulară este în plină forță pentru a reduce presiunea
asupra resurselor naturale, pentru a crea o creștere sustenabilă și a locurilor de
muncă. Dar se vrea și atingerea obiectivului UE pentru 2030 de a reduce cu 55 %
emisiile de gaze cu efect de seră și obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050,  
odată cu stoparea pierderii biodiversității. UE intenționează să echilibreze creșterea
economică cu necesitatea de a proteja mediul și și-a stabilit obiective dificile
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea eficienței energetice,
promovarea energiei din surse regenerabile și reducerea deșeurilor.

va instaura o planetă mai sănătoasă și va reduce poluarea
reduce presiunea asupra resurselor naturale, cum ar fi utilizarea apei și a
terenurilor
creează noi oportunități de afaceri și locuri de muncă de calitate la nivel
local
va facilita lanțuri valorice mai reziliente, în special în patru domenii
principale: mobilitate, energie, materii prime și alimente

Economia circulară:



5.1 Construirea unei economii verzi

Economia verde și ODD-urile

Durabilitatea mediului și economia ecologică sunt componente integrale ale
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD); deoarece acestea au un efect în:
îmbunătățirea infrastructurii de bază, furnizarea de apă curată și sigură și
salubritate; îmbunătățirea instalațiilor de gestionare a deșeurilor solide;
promovarea unui sistem de transport convenabil și accesibil, furnizarea de surse de
energie accesibile, curate și la prețuri accesibile, respectiv valorificarea habitatului
natural și a biodiversității, printre alte principii.

Toate aspectele economiei verzi și ale tranziției verzi sunt legate între ele de
creșterea durabilă, având mai multe conexiuni directe și indirecte cu ODD-urile.
Eforturile pentru o economie verde se bazează în mare parte pe ODD 8:
promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile incluziunii și durabilității,
a ocupării integrale, productive a forței de muncă și a muncii decente pentru toți.

Materiale plastice
Risipă și reciclare
Economie circulară la nivel mondial 
Materii prime critice
Emisii industriale 
Produse durabile 
Textile

Pentru a face Europa mai curată și mai competitivă,
sunt puse în aplicare politici specifice în
următoarele domenii principale:



5.1 Construirea unei economii verzi

Pe lângă angajamentul față de antreprenoriat și crearea de locuri de muncă
decente pentru toți, ODD 8 sprijină, de asemenea, locurile de muncă ecologice
pentru a se concentra pe îmbunătățirea eficienței resurselor la nivel mondial în
ceea ce privește consumul și producția. 
Pe baza principiilor economiei verzi sau circulare în ceea ce privește oamenii,
planeta și profitul, legătura cu alte ODD este evidentă: "ODD 6 Apă curată și
sanitație" și obiectivele specifice de îmbunătățire a calității apei prin reducerea
poluării, eliminarea deversărilor și minimizarea emisiilor de substanțe chimice și
materiale periculoase în apă și creșterea eficienței utilizării apei; "ODD 7 Energie
curată şi la preţuri accesibile" și obiectivele de a asigura accesul universal la energie
accesibilă și fiabilă, de a crește proporția de energie din surse regenerabile utilizată
la nivel mondial și de a îmbunătăți eficiența energetică; "ODD 9 Industrie, inovaţie
şi infrastructură" prin promovarea unei industrializări favorabile incluziunii și
durabile și prin reexaminarea industriilor pentru a le face durabile, cu o eficiență
sporită a utilizării resurselor și o mai mare adoptare a tehnologiilor și proceselor
industriale curate și ecologice; și "ODD 15 Viața terestră", cu scopul de a asigura
conservarea, restaurarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale și obiectivul de
combatere a degradării resurselor naturale.

ODD 2:  Foamete zero
ODD 13: Acțiune climatică
ODD 14: Viața acvatică
ODD 15 Viața terestră

Există, de asemenea, o influență ridicată a obiectivelor
de sustenabilitate orientate spre mediu:

Precum și ODD-urile sociale:
ODD 1: Fără sărăcie
ODD 5: Egalitate de gen
ODD 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări
ODD 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente
ODD 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd7/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd9/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd16/


5.1 Construirea unei economii verzi
Reglementările la nivelul UE și etapele specifice incluse în ODD în ceea ce privește
economia ecologică creează un efect de cascadă asupra tuturor nivelurilor
administrației naționale și locale. Guvernele regionale își creează propriile obiective
legate de diferitele ODD, având în vedere caracteristicile zonei. Acestea vor avea un
impact direct asupra întreprinderilor și organizațiilor locale și vor determina
peisajul locurilor de muncă ecologice din fiecare zonă.

5.2 Organizații green și locuri de muncă verzi
Organizații green

Planetă: indiferent de principalul lor serviciu sau produs, întreprinderile
analizează impactul acțiunilor lor în ceea ce privește energia, deșeurile, apa,
schimbările climatice și biodiversitatea.
Profit: organizațiile ecologice înțeleg creșterea ca o modalitate de a contribui în
continuare la urmărirea unor prețuri echitabile în materie de sustenabilitate și a
unor practici comerciale echitabile.
Oameni: etica devine punctul central al deciziilor, iar angajații, furnizorii, clienții,
investitorii, comunitățile etc. sunt luați în considerare la toate nivelurile.

O întreprindere care are un impact pozitiv (și un impact negativ minim) asupra
mediului, comunității, economiei globale sau locale este o afacere sustenabilă.
Organizațiile sustenabile se străduiesc să îndeplinească tripla bază a pilonilor pe
care se fundamentează economia verde: planetă, oameni și profit.



Să aprofundeze caracteristicile care definesc o organizație green
Să fie capabil să descrie organizațiile ecologice și să dea exemple
Să știe ce înseamnă un loc de muncă green și ceea ce presupune acesta

Educatorul adult ar trebui:

Obiective de învățare

5.2 Organizații green și locuri de muncă verzi

Dezvoltarea sustenabilă în cadrul unei afaceri poate aduce valoare pentru clienți,
investitori și mediu. O întreprindere sustenabilă se confruntă cu provocarea de a
crea valoare pentru clienți, fără a afecta negativ mediul. Întreprinderile au o
capacitate puternică de a influența societățile și mediile înconjurătoare, deoarece
sustenabilitatea și sistemele globale sunt construite pe interdependențe.

Odată cu creșterea presiunii consumatorilor pentru a avea un impact pozitiv ca
organizație, viitorul nu arată luminos pentru companiile care nu fac schimbări
(sau care răspund întârziat acestei tendințe). Organizațiile care profită de ocazie
acum pentru a trece la un model de afaceri sustenabil și orientat spre viitor sau
care inițiază schimbarea sunt favorabile să exceleze în viitor.



Întreprinderi sociale: întreprinderi care oferă produse și servicii cu obiective
sociale specifice. Scopul de a întreprinde toate acțiunile lor vine în primul rând
dintr-o misiune socială (impactul în primul rând). Întreprinderile sociale au un
model de câștig, încercând să maximizeze profiturile, maximizând în același
timp beneficiile pentru societate și mediu, profiturile fiind utilizate în principal
pentru a finanța programe sociale sau pentru a-și extinde acoperirea.
Antreprenorii sunt principala sursă de noi competențe ecologice și alternative
sustenabile la întreprinderile tradiționale.

Corpul B: corporații care îndeplinesc în mod voluntar cele mai înalte standarde
de performanță socială și de mediu. Acestea trec printr-un proces riguros de
certificare, realizând o evaluare cuprinzătoare a impactului companiei lor asupra
tuturor părților interesate. Evaluarea este verificată de B Lab, organizația non-
profit din spatele certificării B Corp.

Organizații non-profit (ONG-uri): o entitate al cărei obiectiv principal este de a
ajuta sau de a participa la o comunitate: caritabilă, socială, de mediu, culturală
sau artistică, printre altele. Aceste organizații nu urmăresc să obțină profit și nu
au intenții comerciale. Un non-profit poate genera venituri și poate face profit
atât timp cât acesta este reinvestit în organizație și în munca lor socială.

Corporații tradiționale: multe corporații tradiționale răspund presiunii sociale și
politice asupra sustenabilității, transformând practicile preexistente ale
modelelor de afaceri sau diversificându-și acțiunile pentru a include produse /
servicii ecologice. Deși se fac schimbări în direcția sustenabilității, acest lucru
vine din dorința de a continua să facă profit pe piață.

Antreprenoriatul verde: un antreprenor verde lucrează cu limitele resurselor, se
bazează pe cunoștințele tradiționale și ia în considerare oamenii și modul în
care aceștia obțin o muncă echitabilă și decentă, obținând profit în cadrul
acestor constrângeri. Antreprenoriatul ecologic necesită inovare socială,
încorporând idei și inovații care răspund nevoilor sociale prin soluționarea
provocărilor sociale, culturale, economice și de mediu existente.

5.2 Organizații green și locuri de muncă verzi

Tipuri de organizații green



5.2 Organizații green și locuri de muncă verzi

Un job verde: Ce înseamnă?

Sectorul verde oferă un potențial enorm pentru crearea de locuri de muncă.
Politicile de mediu și interesele de afaceri ale noii economii au dat naștere unei
game largi de locuri de muncă ecologice – locuri de muncă care contribuie la
conservarea mediului sau la restabilirea acestuia la ceea ce a fost. Acestea pot fi în
sectoare tradiționale, cum ar fi industria prelucrătoare și construcțiile, sau în
sectoare ecologice noi, emergente, cum ar fi energia din surse regenerabile și
eficiența energetică.

Îmbunătățirea eficienței energetice și a materiilor prime 
Limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră
Minimizarea deșeurilor și a poluării 
Protejarea și refacerea ecosistemelor
Sprijinirea adaptării la efectele schimbărilor climatice

Joburile verzi ajută la:

La nivel de întreprindere, locurile de muncă ecologice pot produce bunuri sau pot
furniza servicii care aduc beneficii mediului: de exemplu, instalarea panourilor
solare sau sticlele de apă din plastic reciclat. Cu toate acestea, locurile de muncă
ecologice se pot distinge, de asemenea, prin contribuția lor la procese mai
ecologice. De exemplu, puteți avea un loc de muncă ecologic dacă scopul
dumneavoastră este de a reduce consumul de apă sau de a îmbunătăți sistemele
de reciclare în cadrul proceselor interne ale organizației. În acest caz, locurile de
muncă ecologice definite prin procese de producție nu produc neapărat bunuri sau
servicii de mediu, cum ar fi cazul unui salon tradițional de coafor care utilizează
doar cele mai sustenabile produse disponibile.



Un job verde: Ce înseamnă?

Bunăstare: sprijinirea bunăstării individului și a tuturor părților interesate din
comunitatea de lucru.
Justiție: oportunități de angajare incluzive, nediscriminatorii, egale și echitabile.
Bună guvernanță: oferită de instituții integrate, responsabile și reziliente.
Intergeneraționalitate: cu investiții în viitor.

Pentru ca locurile de muncă ecologice să fie cu adevărat sustenabile, trebuie să fie
clar că aceste locuri de muncă oferă condiții de muncă sigure, sănătoase și
decente. Locurile de muncă ecologice trebuie să fie bune atât pentru lucrători, cât
și pentru mediu. Pentru a realiza acest lucru, locurile de muncă verzi se
conformează următoarelor principii:

Locurile de muncă verzi se numără printre cele mai rapide trenduri actuale și cele
mai reziliente piețe de joburi din economia europeană. Se caută competențe în
sectoare precum eficiența energetică a clădirilor, izolarea conductelor, reciclarea și
tehnologiile inovatoare din surse regenerabile și există planuri de extindere în alte
sectoare care pot asigura creșterea ocupării forței de muncă. Ecoinovarea și
ocuparea sustenabilă a forței de muncă reprezintă unul dintre principalii indicatori
de succes în materie de mediu evaluați de UE.

În țările cu venituri mari, locurile de muncă ecologice pot oferi căi către clasa de
mijloc, inclusiv pentru lucrătorii cu diploma de liceu. Atât pentru locurile de muncă
ecologice, cât și pentru toate locurile de muncă, este esențial să se oficializeze forța
de muncă și să se promoveze evoluția în carieră prin formarea, consolidarea
capacităților și certificarea competențelor.

5.3 Competențe green pentru joburi verzi

Să știe ce aspecte sunt de luat în considerare în căutarea unui job green
Să înțeleagă modul în care competențele oamenilor pot fi aplicate unui loc
de muncă ecologic/unei organizații ecologice
Să fie în măsură să motiveze cursanții să ia în considerare o carieră în locuri
de muncă green.

Educatorul adult ar trebui:

Obiective de învățare



Ce luăm în considerare atunci când căutăm un loc de muncă verde?

Gama largă de locuri de muncă verzi și practici de afaceri sustenabile permite să se
prevadă o gamă largă de oportunități de angajare care să cuprindă multe funcții
diferite la toate nivelurile. Definiția unui loc de muncă verde nu va fi întotdeauna
atât de mult legată de activitate sau de competențele în sine, ci mai degrabă de
cadrul în care este îndeplinită funcția. Locurile de muncă ecologice - locuri de
muncă care necesită competențe green - se găsesc într-o gamă largă de sectoare,
de la asistență medicală la construcții, iar talentele ecologice din cadrul forței de
muncă au crescut constant în ultimii ani. Cererea de talente green depășește deja
oferta. Prin identificarea acestei tendințe pe piața muncii, lucrătorii de la toate
nivelurile de educație își dezvoltă competențele ecologice. Acest lucru este posibil
datorită numeroaselor cursuri și certificări noi oferite de organizațiile educaționale.

Dar a avea un loc de muncă verde este mult mai mult decât a avea pur și simplu un
loc de muncă oferit. Este nevoie să se observe impactul pe care organizația pentru
care lucrați îl are asupra planetei. Pentru a face o treabă bună, sunt necesare două
lucruri importante: timp și efort, resurse limitate. Acest lucru obligă oamenii să
decidă să-și folosească cel mai bine timpul și efortul atunci când vine vorba de
petrecerea zilei de lucru. În ceea ce privește impactul - atât direct, cât și indirect -
activitățile dumneavoastră ajută o companie, fie să continue activitățile
nesustenabile, fie să aplice schimbări pozitive.

Unde găsim un job green?

Există din ce în ce mai multe consilii de locuri de muncă online dedicate carierei
ecologice și prezentării locurilor de muncă vacante pentru funcțiile ecologice.
Aceste site-uri vă pot ajuta să vă restrângeți căutarea și să vă îndrepte în direcția
corectă pentru carierele care se aliniază cu experiența și abilitățile dumneavoastră
ecologice.

5.3 Competențe green pentru joburi verzi

Atunci când se analizează începerea unei cariere în sectorul verde, luați în
considerare anunțurile de locuri de muncă oferite de companiile ecologice: B Corp
oferă locuri de muncă la toate nivelurile de specializare, având în vedere amploarea
lor și numărul mare de industrii incluse în certificare. Administrațiile publice, în
special administrația locală, joacă un rol esențial în facilitarea tranzițiilor
tehnologice în locuințe și întreprinderi, în informarea alegătorilor, în sprijinirea
întreprinderilor locale și în perfecționarea forței de muncă locale. Administrațiile
locale oferă, de asemenea, locuri de muncă ecologice, cu cerințe minimale.



Servicii corporative Manufactură
 

  Energie și minerit
  

Administrația publică Construcții Design

Agricultură și zootehnie Educație Organizații non-profit

Bunuri de larg consum Asistență medicală Transport și Logistică

Întreprinderile sociale pot avea nevoie de un set foarte specializat de competențe
pentru a se potrivi cerințelor serviciului sau produsului inovator oferit.
Departamentul de CSR al afacerilor și întreprinderilor elaborează strategiile urmate
de organizații pentru a contribui la economia verde. Învățând despre principalele
obiective ecologice ale fiecărei companii, se poate face o corelație cu cerințele de
locuri de muncă. În plus, problemele lumii sunt o modalitate foarte bună de a
descoperi noi oportunități. Rezolvarea problemelor este o formă de a da plus-
valoare, iar valoarea este ceva pentru care poți fi plătit. Atunci când cineva poate
determina de ce lumea are nevoie și cum să ajungă acolo, antreprenoriatul
(înființarea propriei afaceri) poate deveni calea către economia verde.

Sectoarele economiei verzi cu cea mai mare creștere a locurilor de muncă
ecologice, potrivit Forumului Economic Mondial, sunt:

5.3 Competențe green pentru joburi verzi



să alegeți o carieră durabilă
să cercetați impactului organizațiilor lor (luând în considerare: Planetă, Profit și
Oameni)
să faceți pitching: să vă prezentați pe dvs./ideile dvs. ca o potrivire bună pentru a
aborda o problemă socială sau de mediu
să vă dezvoltați cele mai bune practici verzi în profesie

În cadrul acestor sectoare cu în creștere există multe locuri de muncă care pot
profita de setul unic de abilități al fiecărei persoane. Luați în considerare modul de
aplicare al acestora în oricare dintre aceste sectoare. Cum poți avea un impact?
Locurile de muncă din sectorul tehnic (producție, construcții/instalații și exploatare și
întreținere) sunt solicitate în mod special și vor cunoaște o tendință de creștere și
mai mare în viitor. Cercetarea și consultanța sunt, de asemenea, un subsector în
creștere rapidă în cadrul locurilor de muncă ecologice. Dar și poziții precum
contabili, personal administrativ, finanțe și vânzări, resurse umane, manageri de
clienți, juridic, marketing și comunicare, manageri și angajați de proiect etc.

Provoacă-te gândindu-te la modul în care jobul tău de vis poate fi combinat cu un
impact pozitiv sustenabil. Care este acel loc de muncă? Multe instituții de
învățământ includ sustenabilitatea mediului și rezultatele învățării în programele lor
legate de creșterea unei forțe de muncă și a unei economii ecologice favorabile
incluziunii.

Pentru a deveni talente sustenabile (chiar și într-o organizație non-verde), trebuie:

Atunci când sunteți în căutarea unui loc de muncă, ar trebui luate în considerare
oportunitățile de carieră, activitățile și salariul. În plus, convingerile și aspirațiile
dumneavoastră personale ar trebui să fie aliniate cu interesul organizației.
Angajatorul (nou sau nu) dumneavoastră sustenabil ar trebui să investească în
societate și natură și să fie preocupat de impactul pe care îl generează asupra lumii.
Acest impact ar trebui să fie real, depășind reglementările obligatorii în materie de
RSI (Responsabilitatea socială a întreprinderilor).

Munca într-un loc de muncă sustenabil sau într-o misiune de acest fel are un impact
pozitiv asupra lumii și dă sens eforturilor lucrătorului, dincolo de a face doar bani.
Salariile pot fi mai mici în economia verde (în special în organizațiile non-profit și în
întreprinderile sociale emergente), dar locurile de muncă ecologice, cu adevărat
sustenabile, oferă condiții de muncă sigure, sănătoase și decente, îngrijindu-se de
dezvoltarea personală a fiecărui angajat.

Competențe green



Inițiativa către o economie verde s-a născut de pe urma a mai multor crize și din
deficitul de resurse
Această economie acționează în direcția dezvoltării sustenabile
Se poate ajunge la o mai bună incluziune socială, la scăderea sărăciei etc.
Economia verde este o nouă paradigmă economică care poate duce la atât la
creșterea veniturilor, precum și a locurilor de muncă, fără a prezenta amenințări
la adresa mediului
Ajunge să fie un în interes comun atât între țările dezvoltate, cât și între cele în
curs de dezvoltare din întreaga lume

Găsirea energiei vitale înseamnă să deveniți conștienți de talentele și abilitățile
particulare ale cuiva. Cu toate acestea, descoperirea talentului tău nu este ușoară:
uneori oamenii nu sunt conștienți de talentul lor, deoarece e ceva ce le vine
natural, în alte cazuri talentul nu e descoperit fiindcă nu este explorat. Cu toate
acestea, energia vitală nu se bazează numai pe abilități. Mulți oameni excelează la
lucruri care nu le plac deloc. De aceea, este esențial să aflăm pasiunea fiecăruia,
deoarece acest lucru va determina dorința lor de a reuși și satisfacția vieții.

A avea un job de impact care se aliniază cu talentele și pasiunea ta te va împlini,
oferindu-ți un sens, dar și autenticitate. 

Una peste alta, există o nevoie urgentă de a avea o economie verde pentru
următoarele motive:

5.3 Competențe green pentru joburi verzi

Locurile de muncă verzi sunt
corect definite ca locuri de
muncă decente, deoarece
promovează dezvoltarea
echitabilă a fiecărei
persoane și comunități: un
loc de muncă ecologic
înseamnă a avea o voce la
locul de muncă, egalitate,
venituri echitabile, condiții
de muncă sigure, toate
acestea având în același
timp un impact pozitiv și nu
în ultimul rând protejarea
mediului.



Acest proiect a fost creat de municipalitatea din Amsterdam pentru a-i face pe
oameni să fie entuziasmați de un loc de muncă în acest sector, în special pentru
reconversie profesională și pentru cei care își exercită profesia mai târziu. Prin
cooperarea cu instituțiile de învățământ, municipalitatea oferă un curs de formare
succint pentru persoanele care provin din asistența socială sau din medii similare, ca
o cale preliminară către formarea periodică. Când oamenii trec selecția pentru
formare regulată, încep să lucreze imediat, iar formarea este plătită de angajator
(fonduri ONO). Amsterdam acordă atenție datoriilor, abilităților angajaților și îngrijirii
copiilor atunci când analizează dacă programul se potrivește sau nu unei persoane.

Cerințe pentru educație: nivel ridicat de limbă (limba maternă), capacitate ridicată de
învățare, fizic sănătos, permis de conducere. Nu este facil accesul pentru persoanele
vorbitoare de limbi străine. Municipalitatea face acum lobby pentru a permite și
persoanelor care vorbesc limba engleză să înceapă. Angajatorul/formatorul decide
cine începe.

Inspirație pentru viitor

Baan met toekomst: Gemeente, Amsterdam (Job cu viitor) 

Greenjobs (Duurzame vacatures - Greenjobs)

Băncile de locuri de muncă dedicate exclusiv determinării locurilor de muncă verzi
vacante.

FutureProof and Starters4Communities (Starters4Communities) 

Starters4Communities lucrează la o societate antreprenorială socială, de jos în sus,
modelată de changemakers (factorii de schimbare). Acestea oferă programe de
formare orientate spre practică prin intermediul cărora diferite grupuri țintă
dobândesc cunoștințe și competențe în antreprenoriatul social, lucrează la
conducerea lor antreprenorială și au un impact imediat cu o întreprindere socială
existentă sau își dezvoltă propriile obiective sociale.

Futureproof este un program care își propune să facă antreprenoriatul social
accesibil tinerilor din Țările de Jos și să îi stimuleze să ia măsuri cu impact social.
Toate acestea în timp ce se dezvoltă și își măresc perspectivele de viitor. Acestea fac
antreprenoriatul social accesibil tinerilor profesioniști, în special tinerilor vulnerabili
care, în mod normal, nu ar intra în contact cu acesta, provenind din diferite sectoare
(drept, marketing, educație, limbă etc.). Acesta permite participanților să lucreze cu
întreprinderi sociale din zonă, fiind capabili să facă diferența în mod direct și să
experimenteze cât de inspirațional poate fi, dar și că orcine poate contribui cu ceva.

https://greenjobs.nl/home
https://www.starters4communities.nl/
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Extinderile multiple ale peisajului urban, rezultate din progresele științifice și
tehnologice, au pus presiuni asupra mediului natural în ultimii ani. Aceste presiuni
au consecințe negative, incluzând dar fără a se limita la schimbările climatice și
încălzirea globală, poluare, deșertificare, inundații, defrișări, dispariția speciilor de
plante, animale sau dezechilibrul ecosistemelor. Degradarea mediului și impactul
acesteia asupra mediului pot fi remediate în mod eficient numai prin educarea
cetățenilor (tineri și adulți) cu privire la cunoașterea conceptelor de mediu, a
cauzelor care afectează mediul, a competențelor de identificare și soluționare a
problemelor de mediu, precum și a atitudinilor și comportamentelor corecte
pentru îmbunătățirea și menținerea mediului, în conformitate cu diverse reuniuni
și conferințe globale. Adulții constituie majoritatea în procesul de producție și sunt
mai aproape de mediu decât copiii. Astfel, sunt extrem de responsabili pentru
degradarea mediului prin acțiunile, activitățile și alte moduri de relații cu mediul.
Prin urmare, este necesar să se dezvolte și să se transmită cunoștințe, abilități și
comportamente adecvate pentru utilizarea, gestionarea și întreținerea
corespunzătoare a resurselor de mediu.

ANEXE
Cadrul pedagogic
pentru proiectul
The Green Step

Introducere



Atât în educația formală a adulților, cât și în cea nonformală există o lacună
identificabilă în ceea ce privește educația de mediu. Educația adulților trebuie în
continuare reformată pentru a ajuta atât educatorii adulți, cât și cursanții să-și
dezvolte cunoștințele, abilitățile, valorile și comportamentele pentru a aborda și a
aduce în predare și învățare probleme precum schimbările climatice. În acest sens,
este important acum să vorbim despre educația ecologică a adulților, care va fi
destinată spre a aduce schimbări și a iniția acțiuni.

Cadrul pedagogic The Green Step va aborda și va oferi o soluție concretă la decalajul
existent în educația de mediu în cadrul educației adulților din Europa. Scopul său
este de a ajuta statele membre în eforturile lor de a integra învățarea pe tot
parcursul vieții cu privire la problemele de mediu în educația de masă a adulților,
inclusiv competențele de mediu necesare educatorilor pentru a preda într-un mod
incluziv. Cadrul pedagogic The Green Step este menit să sprijine eforturile naționale,
regionale și locale de a crea înțelegere și conștientizare cu privire la problemele de
mediu, precum și de a dezvolta competențe, de a crea un sentiment de angajament
și de a stimula acțiunea individuală și colectivă, prin oferirea unui cadru comun de
referință, cu un limbaj și o logică comune. Cadrul își propune să devină un
instrument recunoscut pe scară largă pentru integrarea educației de mediu în
structura mai largă a educației adulților și să fie utilizat ca bază pentru formarea și
dezvoltarea profesională a educatorilor în întreaga Europă și în afara acesteia.

Introducere

Definiție
Educația de mediu (EE) este o metodă de a permite oamenilor să învețe despre
problemele de mediu, să rezolve probleme și să ia măsuri pentru a îmbunătăți
mediul. Indivizii au o mai bună înțelegere a provocărilor de mediu și capacitatea de a
face acțiuni educate și responsabile ca rezultat. În acest sens, EE este un proces în
care indivizii dobândesc conștientizarea mediului lor și dobândesc cunoștințe,
abilități, valori, experiențe și, de asemenea, determinarea, care le va permite să
acționeze - individual și colectiv - pentru a rezolva problemele de mediu prezente și
viitoare. În forma sa cea mai de bază, EE presupune învățarea despre mediu. Cu
toate acestea, potrivit lui Lucas (1972) [1], și a multor altor cercetători, EE poate fi
definită ca educație în, despre și pentru mediu (Figura 1).

[1] Lucas, A. M. (1972). Mediu și educație de mediu: Aspecte conceptuale și implicații
curriculare. Disertație de doctorat, Ohio State University. ERIC Document ED068371 



Definiție

Acest lucru implică faptul că educația de mediu trebuie să-și asume rolul de a ajuta
indivizii să-și dezvolte cunoștințe despre mediul lor, pe care le pot obține prin
interacțiunea cu mediul și, în cele din urmă, pot folosi cunoștințele și abilitățile
pentru a conserva sau a avea grijă de mediu. 

Această descriere simplă întărește diferitele scopuri pe care EE le servește frecvent:
programele oferă oportunități de a explora natura în aer liber, informații despre
conservarea și problemele de mediu și oportunități de a învăța și de a exersa abilități
care pot fi utilizate pentru a apăra, proteja, conserva sau restabili mediul. Această
definiție multidimensională a fost confirmată de delegații de la Tbilisi Conferința
interguvernamentală din Georgia, URSS din 1977 (UNESCO, 1980)[1].

[1] UNESCO. (1980). Educația de mediu în lumina Conferinței de la Tbilisi. Paris:
Unesco. 

Figura 1: Educația de mediu ca educație în, despre și pentru mediu. 
Sursa: Mikael Chuaungo, ENVIRONMENTAL EDUCATION: Meaning, Importance
and Dimensions.



Conștientizarea și sensibilitatea la provocările mediului și legate de mediu 
Cunoașterea și înțelegerea provocărilor mediului și de mediu 
Atitudini de interes pentru mediu și motivația de a îmbunătăți sau menține
calitatea mediului
Competențe de identificare și de sprijinire a soluționării provocărilor de mediu

EE nu este doar cu multiple fațete, ci și în continuă evoluție. Metodele mai actuale
intenționează să sublinieze aspectul social al problemelor de mediu, să vizeze mai
explicit schimbarea comportamentului și să sprijine mai degrabă decât să conducă
învățarea. Din acest motiv, principalul punct focal al EE a trecut de la știința naturală
și conservare la o perspectivă mai socială și politică (Johnson & Mappin, 2005 [1].

Potrivit Monroe et al. (2007) [2], componentele educației de mediu sunt:

1.
2.
3.

4.

Participarea la activități care conduc la soluționarea provocărilor de mediu. Una
peste alta, după cum am înțeles deja, există multe definiții ale termenului EE. În
cadrul proiectului The Green Step, vom adopta definiția dată de UNESCO:

Definiție

 Johnson, E. A., & Mappin, M. J. (eds.). (2005). Educație și advocacy de mediu. Cambridge,
Marea Britanie: Cambridge University Press. Monroe, MD, Andrews, E., & Biedenweg, K.
(2007). Un cadru pentru strategiile de educație ecologică. Educație și comunicare de
mediu aplicate, 6:205–216. Borah, P. (2007). A 4-a Conferință internațională privind
educația de mediu: Educația de mediu către un viitor durabil - parteneri pentru deceniul
de educație pentru dezvoltare durabilă: Raport final. Ahmedabad: Centrul pentru
Educație de Mediu 

"Educația de mediu este un proces de învățare care sporește cunoștințele și
conștientizarea oamenilor cu privire la mediu și provocările asociate, dezvoltă
abilitățile și expertiza necesare pentru a răspunde provocărilor și încurajează
atitudinile, motivațiile și angajamentele de a lua decizii în cunoștință de cauză
și de a lua măsuri responsabile" (Borah, 2007) [3].



Am stabilit cinci strategii generale de intervenție, care vor sta la baza metodelor și
instrumentelor utilizate în Curriculumul The Green Step. Aceste strategii pot fi puse
în aplicare în funcție de înțelegerea educatorului, interschimbate și combinate după
cum se consideră de cuviință.

Aceste strategii sunt:

1.Instrucțiunile directe. Vom folosi această strategie pentru a disemina informații,
pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a informa. Această strategie este
centrată pe educatori. Scopul este de a dezvolta abilitățile cursanților, implicând pași
secvențiali. Transmiterea informațiilor este o strategie amplă care poate fi ușor
combinată cu alte strategii de predare. Exemple de instrucțiuni directe sunt: oferirea
unei prezentări, predarea de materiale informative sau invitarea unui expert extern.
Diseminarea informațiilor poate fi fundamentul pentru a construi formarea, dar nu ar
trebui să fie punctul central. În special în teme precum sustenabilitatea și acțiunea
ecologică, este esențial să se creeze un nivel de sprijin în rândul cursanților. Scopul
este de a-i implica activ și de a-i face să simtă că pot juca un rol important în tranziția
spre o lume mai verde. În același timp, oamenii ar putea avea opinii, idei sau
cunoștințe diferite cu privire la aceste subiecte și este important să se creeze un
spațiu în care aceste idei să poată fi împărtășite și să nu fie judecate. 

2. Învățarea auto-dirijată. Vor exista puncte de vedere și seturi de valori diferite într-
un mediu de învățare cu cursanți adulți. Conceptele ar trebui explicate din mai multe
puncte de vedere și să se facă apel la cursanții din diferite grupe de vârstă și din
medii etno-culturale diferite. Învățarea auto-dirijată înseamnă implicarea altor
persoane ca recursuri și experți. Nu înseamnă să înveți singur și se poate face în afara
sau în în cadrul clasei. Cursanții iau inițiativa în învățarea lor. Ei planifică, realizează și
evaluează procesul lor de învățare.

Strategii



3. Învățarea interactivă și învățarea de grup. Acestea sunt abordări practice ale
educației, bazate pe construirea implicării cursantului prin cooperare și interacțiune
socială. Crearea de activități structurate de grup poate fi un instrument pentru
cursanți de a procesa noi concepte și subiecte împreună. Scopul aici este de a
construi înțelegerea: de a face schimb de idei și de a contura un dialog, de a construi
un sentiment de apartenență, de a clarifica și de a îmbunătăți înțelegerea
informațiilor și a problemelor și de a genera preocupare.

4. Învățăturile transformatoare. Această abordare se concentrează pe schimbarea
modului de gândire al cursanților față de lumea din jurul lor și față de modul în care
gândesc despre ei înșiși. Vrem să atingem un anumit sentiment de implicare și
nevoie al cursanților, nu numai oferindu-le informații, ci transformându-i în agenți
activi ai schimbării. Pentru a face acest lucru, este necesar să-i facem pe cursanți
conștienți de poziția și spațiul pe care îl ocupă în lume. Uneori, această abordare
folosește dileme sau situații pentru a contesta ipoteze și principii. Cursanții folosesc
gândirea critică și interogatoriul pentru a-și evalua credințele și ipotezele care stau la
baza persoanei lor și pentru a învăța din modul în care se percep în acest proces. [1]

5. Învățarea bazată pe proiecte și învățarea experiențială. Aceste abordări de
"învățare prin practică" pot fi utilizate pentru a construi, a îmbunătăți și a exersa
abilitățile. Ambele sunt axate pe a face ceva concret, în loc să primească informații
textuale (auditiv sau vizual). Este hands-on și autoreflexiv, în același timp. În
învățarea bazată pe proiecte, educatorul folosește situații din lumea reală, fie în
interiorul, fie în cadrul sălii de curs. Învățarea experiențială este similară, în sensul că
se concentrează pe a experimenta ceva, în loc să proceseze doar fapte și informații.
Învățarea experiențială este definită ca "un proces prin care un cursant construiește
cunoștințe, abilități și valoare din experiențe directe" (Environmental Management
Programs Director, 2015) [2].

Strategii

[1] Western Governors University, ‘Adult learning theories and principles’, 2020, Adult Learning
Theories and Principles (wgu.edu)
[2] Environmental Management Programs Directory (2015). EnviroEducation.com. Environmental
Management Programs Directory, EnviroEducation.com. N.p., n.d. Web. 26 Dec. 2015

https://www.wgu.edu/blog/adult-learning-theories-principles2004.html#close


Strategii
Toate aceste strategii pot reuși în dezvoltarea educației ecologice a adulților, care
poate fi recunoscută ca un mijloc eficient de soluționare și confruntare cu
provocările de mediu. Educația de mediu a adulților este esențială pentru a aduce
transformări și schimbări prin conștientizarea, creșterea valorilor, schimbarea
atitudinilor și îmbunătățirea competențelor pentru actualizarea sustenabilității
mediului. Educația ecologică a adulților depășește conștientizarea, transmiterea de
cunoștințe și diseminarea informațiilor despre mediu. Accentul se pune pe aducerea
unor schimbări de comportament și pe determinarea indivizilor să inițieze acțiuni,
să-și dezvolte abilitățile, să creeze simțul angajamentului și să stimuleze acțiunile
individuale și colective la nivel personal, comunitar și guvernamental. Educația de
mediu a adulților asigură implicarea cursantului adult în mediul înconjurător prin:
consolidarea capacităților individuale și de grup, prin expunerea acestora la
cunoștințe relevante, prin abilități care permit acțiuni în cunoștință de cauză și prin
luarea în considerare a opiniilor persoanelor adulte, a abilităților de rezolvare a
problemelor utilizate, a eforturilor orientate spre rezultate și concentrate spre
rezolvarea problemelor de mediu. În educația adulților de mediu, persoanele adulte
sunt determinate să înțeleagă că deciziile și acțiunile lor au consecințe directe
asupra mediului.

Metode & instrumente eficiente

Transmiterea de informații
Construirea înțelegerii
Îmbunătățirea competențelor
Facilitarea acțiunilor sustenabile

După ce am identificat unele dintre cele mai importante strategii pedagogice care
sunt utilizate atât în educația formală, cât și în cea nonformală, este important acum
să discutăm câteva metode și instrumente care pot fi utilizate pentru a implica
cursanții în procesele educaționale în, despre și pentru mediu.

Luând în considerare strategiile de mai sus, se pot crea patru categorii diferite ce
semnifică patru procese generale aplicabile unei game largi de proiecte
educaționale, inclusiv predarea problemelor de mediu în educația adulților.
Categoriile sunt după cum urmează:

1.
2.
3.
4.

Cea mai importantă variabilă în toate cele patru categorii este participarea publică.
În acest caz, în măsura în care educatorii se implică și colaborează cu cursanții lor,
metodele și instrumentele educaționale sugerate se vor îmbunătăți în fiecare
categorie, iar șansele de a îndeplini obiectivele educaționale indicate vor crește prin
acest cadru de lucru și curriculum.
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