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La începutul Cãlãtoriei Durabile
Proiectul „Cãlãtoria durabilã” / „The Sustainable Journey”
finanþat de Ministerul Afacerilor Externe al Olandei prin
Programul MATRA a fost implementat de cãtre fundaþia
olandezã The Sustainable Journey concomitent în trei oraºe
înfrãþite din Europa: Constanþa, în colaborare cu ONG Mare
Nostrum, Burgas, prin Fundaþia Greener Bourgas ºi
Rotterdam prin Fundaþia The Sustainable Journey.
Prin stimularea spiritului asociativ ºi a învãþãrii prin
experienþã, membrii echipelor ecologice (Eco-echipã), copiii,
pãrinþii ºi profesorii lor, au reuºit sã urmãreascã ºi sã
cuantifice avantajele adoptãrii unui comportament ecologist,
durabil, în viaþa lor de zi cu zi. Vizualizarea durabilitãþii noului
stil de viaþã este reprezentatã de opera de artã creatã de
artiºti profesioniºti în colaborare cu copiii participanþi la
proiect.
Ghidurile adresate copiilor ºi îndrumãtorilor lor constituie un
sprijin în alegerea soluþiilor proprii pentru adoptarea unui stil
de viaþã, ecologist, ºi, nu în ultimul rând, reliefeazã avantajele
din punct de vedere economic al noilor comportamente în
viaþa de zi cu zi. Utilizarea acestor Ghiduri necesitã
pregãtirea prealabilã a instructorilor în cadrul celor douã
ateliere de lucru organizate ºi susþinute de Fundaþia The
Sustainable Journey în care se vor urmãri dezvoltarea
abilitãþilor necesare utilizãrii materialelor.
Coordonatorii proiectului „The Sustainable
Journey”/”Cãlãtoria Durabilã”, Hanneke Rombouts la nivel
internaþional ºi Camelia Adriana Nãstase la nivel naþional, vã
invitã sã continuãm împreunã aceasta cãlãtorie în lumea
mediului ºi a artei ºi sã experimentãm un stil de viaþã mai
frumos, mai sãnãtos, mai durabil pentru noi ºi pentru
generaþiile ce ne urmeazã.
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1. Începutul C\l\toriei Durabile
1.1 Proiectul C\l\toria Durabil\
Proiectul “The Sustainable Journey”/“C\l\toria Durabil\” este finan]at
de Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, prin Programul MATRA [i se
desf\[oar\ în trei ora[e înfr\]ite din Europa: Constan]a, Bourgas,
Rotterdam. În perioada septembrie 2002 martie 2004, proiectul-pilot a
fost implementat cu participarea {colii generale nr. 2 din Constan]a, de
c\tre organiza]ia ecologist\ Mare Nostrum. Scopul proiectului const\ în
determinarea adoptarea unui stil de via]\ durabil în comunitatea local\.
Proiectul are la baz\ ca mod de ac]iune Eco-echipele alc\tuite din copii
[i din familiile acestora, ce experimenteaz\ noi comportamente fa]\ de
mediu, timp de un an, fundamentându-[i schimb\rile pe realit\]ile din
propria gospd\rie. Viziunea lor asupra unui viitor durabil va fi
transformat\ într-o produc]ie artistic\ (sculptur\, pictur\ etc) de un artist
a profesionist; opera de art\ va sta dovad\ a durabilit\]ii noului
comportament pe care, la sfâr[itul proiectului, participan]ii îl vor fi
adoptat ca [i stil de via]\.
Acest proiect reprezint\ o invita]ie la o c\l\torie ce ne va ajuta s\ folosim
mai bine resursele limitate ale P\mântului. Cu ajutorul acestui ghid, cu
sprijinul instructorului [i al colegilor, pe parcursul câtorva luni, vom înv\
]a cum s\ ne modific\m pu]in stilul de via]\. De ce? Pentru c\ resursele
P\mântului (ap\, energie, plante, animale) apar]in [i genera]iilor
viitoare (copiilor [i nepo]ilor no[tri, copiilor [i nepo]ilor acestora), motiv
pentru care trebuie s\ dovedim responsabilitate fa]\ de noi în[ine, [i
implicit fa]\ de mediu.
Nu trebuie s\ uit\m faptul c\ fiecare dintre noi putem contribui la
transformarea P\mântului într-un loc mai loc mai bun. Nu trebuie decât
s\ ne gândim c\ ceea ce realiz\m noi va fi reluat de familia noastr\ , de
prieteni, de colegi [i de vecini, multiplicându-se astfel rezultatele
ob]inute.

1.2 Principiile proiectului
1. Obiective - folosind acest Ghid, vom reu[i s\ cre\m un stil de via]\
mai durabil din urm\toarele motive:
! Vom reduce cantitatea de de[euri menajere produse de
familia noastr\;
! Vom reduce cantitatea de energie utilizat\ de familia noastr\;
! Vom gestiona mai bine apa pe care o utiliz\m
! Vom analiza ceea ce cump\r\m, adic\ vom deveni
“consumatori responsabili”
2. Formarea Eco-echipei - vom lucra într-o echip\ numit\ “Ecoechip\”. Din Eco-echip\ vor face parte colegii, p\rin]ii, bunicii, fra]ii [i
vecinii no[tri. Instructorul ne va relata cum a organizat Eco-echipa din
care facem parte.
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3. Desf\[urarea activit\]ilor - vom discuta cu instructorul (care poate fi
un profesor sau un elev) [i cu ceilal]i membri ai Eco-echipei pe
marginea unor teme diverse, detaliate în acest Ghid în cadrul mai
multor capitole (“De[eurile menajere”, “Energie”, “Apa”, “Obiceiuri ale
cump\r\torului”). Întâlnirile vor fi planificate de noi în[ine, de comun
acord, în principiu s\pt\mânal. Acas\ vom încerca s\ aplic\m lucrurile
pe care le-am discutat (de exemplu, cum s\ reducem consumul de
energie electric\). Pentru reu[ita acestei ac]iuni trebuie s\ [tim cum s\
prezent\m [i familiei noastre cele aflate în timpul întâlnirilor Ecoechipei. Putem chiar s\ invit\m membrii familiei noastre la întâlnirile
Eco-echipei, prin intermediul unei scrisori. {i dac\ tot ne invit\m
membrii familiei s\ participe la o întâlnire a Eco-echipei, ar fi bine s\
conducem noi în[ine acea întîlnire [i s\ le expunem argumentele
temeinic preg\tite anterior.
De-a lungul acestui proiect adeseori vom conduce noi în[ine activit\]ile
Eco-echipei, responsabilitate aparent important\. A fi conduc\ torul
unei discu]ii înseamn\ asumarea responsabilit\]ii pentru a conduce una
sau dou\ întâlniri ale eco-echipei, fie singur, fie împreun\ cu unul din
ceilal]i membri.
Tr\im într-o societate în care timpul este privit ca o resurs\ limitat\, dar
ne conducem întâlnirile ca [i când am avea tot timpul din lume la
dispozi]ie. Exist\ o metod\, elaborat\ de suedezul Erhard Fleck, care
se nume[te metoda sinergiei [i care se poate aplica unei variet\]i de
grupuri sau întâlniri. Diferen]a dintre o întâlnire sinergic\ [i una obi[nuit\
const\ în modul de dinamizare a activit\ ]ii. Poate exista sau nu o
planificare realizat\ din timp de cineva, dar oricum programul va fi
abordat dintr-o perspectiv\ mult mai dinamic\. Iat\ câteva elemente pe
care trebuie s\ le ai în vedere atunci când organizezi o întâlnire.
În mod obligatoriu, trebuie s\ fie prezent un conduc\tor al întâlnirii care
al c\rui rol const\ în coordonarea construirii agendei (succesiunea
temelor [i a activit\]ilor de parcurs). Este un rol diferit de cel voluntarului
care se ofer\ pentru conducerea unei teme, poate lua cuvântul [i
conduce o discu]ie în timpul întâlnirii. Acesta trebuie s\ cunoasc\ din
start cât timp este disponibil pentru acea întâlnire.
Fiecare persoan\ îi comunic\ liderului întâlnirii ce teme ar dori s\ fie
abordate în timpul acelei întâlniri. Acesta înscrie în ordinea de zi, într-o
manier\ accesibil\ vizual tuturor (flipchart, tabl\), dup\ modelul:
Numele celui ce propune; Tema propus\; Timp estimativ.
Cel care propune o tem\ estimeaz\ totodat\ [i timpul necesar pentru
dezbatere. Timpul total alocat întâlnirii nu trebuie s\ influen]eze timpul
estimat de fiecare participant Exist\ construit\ în mod eronat în unele
grupuri mentalitatea conform cu care timpul disponibil trebuie împ\r]it la
num\rul de participan]i. În estimarea timpului se ia în considerare atât
cât este necesar grupului pentru a fi alocat discut\rii unei teme în func]ie
de importan]a [i de complexitatea ei.
Ordinea subiectelor este mai pu]in important\ în aceast\ etap\.

2
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Numele celui ce
propune
Alina
Maria
....

Tema propus\

Timp estimativ

Metode de reutilizare a recipientelor
de plastic
M\ surarea consumului de ap\
.....

5 min
7 min
......

Timpul estimat este însumat, notat pe agend\ [i apoi comparat cu cel
disponibil pentru întâlnire.
Timpul disponibil trebuie s\ dep\[easc\ cu câteva minute pe cel ce
reprezint\ suma timpilor tuturor temelor, deoarece grupul are nevoie de
câteva minute pentru a trece de la un subiect la altul [i câteva minute la
final pentru elaborarea concluziilor întâlnirii. Dac\ timpul estimat este
suficient se poate trece direct la discu]ii, dac\ nu, se trece la negocieri.
Liderul întâlnirii solicit\ grupului identificarea unor solu]ii pentru
eliminarea acestei diferen]e de timp. Numai persoana care a propus un
subiect este singura care poate decide ca timpul alocat pentru tema sa
s\ fie modificat. Astfel încep negocierile. Dac\ procesul de negocieri se
extinde prea mult, timpul alocat discu]iilor automat va sc\dea. Totu[i,
procesul de negociere este foarte valoros în sine [i de obicei se ob]ine
un consens în doar câteva minute.
Timpul stabilit are valoare de contract, pe care to]i participan]ii sunt
datori s\ îl respecte.
!

Ce subiect trebuie abordat mai întâi?

Liderul întâlnirii invit\ grupul s\ parcurg\ agenda [i propune apoi ca
fiecare subiect s\ fie negociat de câte un vorbitor. Alegerea trebuie s\
considere atât natura subiectului cât [i persoana sau persoanele care îl
vor dezvolta.
Oricine se poate propune sau poate propune pe altcineva. Stabilirea
unui subiect trebuie s\ întruneasc\ acordul tuturor.
!

Conducerea unui subiect

Liderul întâlnirii întreab\ pe cel care a propus un subiect dac\ este
necesar\ aten]ionarea sa pentru a se putea încadra în timpul stabilit.
Dac\ este de acord, este anun]at periodic cu privire la minutele
disponibile.
Cel care conduce un subiect este totodat\ [i cel care conduce întâlnirea
în timpul aferent dezbaterii propriului subiect. Ceilal]i participan]i
reprezint\ persoanele-resurs\ pentru subiect [i vor interveni în discu]ii.
La expirarea timpului subiectul este închis.

Copyright © 2004, The Sustainable Journey

3

!

Închiderea unui subiect

Liderul întâlnirii elimin\ tema epuizat\ de pe agend\ [i revine la
desemnarea unui nou subiect. Cronometrarea timpului constituie
responsabilitatea vorbitorului, care poate cere îns\ ajutorul unui singur
membru al grupului („Te rog s\ m\ anun]i atunci când au r\mas 10
minute”). Dac\ vorbitorul nu respect\ timpul alocat, grupul trebuie s\ îi
atrag\ aten]ia, iar dac\ nici grupul nu reac]ioneaz\ corespunz\tor,
revine liderului întâlnirii datoria de a interveni.
Numele
propun\torului
Alina
Maria
....

Tema propus\
Metode de reutilizare a recipientelor de plastic
M\surarea consumului de ap\
.....

Timp
estimativ
5 min
7 min
......

La sfâr[itul fiec\rei întâlniri stabilim ce putem face în mod individual
(spre exemplu, ce metode de reducere a risipei de ap\ putem adopta).
Astfel în Planul de activitate de la începutul fiec\rei sec]iuni, vom nota
timpul planific\rii. Vom discuta apoi planul nostru cu p\rin]ii [i cu ceilall]i
membri ai familiei pentru a ne da idei noi precum [i sus]inere. Putem
aduce planul de activitate la întâlnire împreun\ cu întreb\rile pe care leam indentificat noi în[ine. Fiecare gest al nostru are o valoare. Iar dac\ îi
îndemn\m [i pe cei din jur s\ procedeze similar, valoarea va fi [i mai
mare.

Eco-echipa mea
Eco-echipa noastrã se
nume[te:
Motto-ul nostru este:
Instructorul nostru este:

Membrii Eco-echipei
Nume

Adresa

Tema

Data

Telefon

Voluntarul pe tema

Deseurile menajere
Energia
Apa
Obiceiurile cumparatorului
Altã temã:...
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Eco - evaluarea gospod\riei
Partea I
Acesta este un formular ce trebuie completat în clas\, în dou\ etape:
*Prima dat\, când Eco-echipa î[i începe lucrul - pentru a ob]ine o
imagine asupra obiceiurilor zilnice. Reprezint\ marcarea punctului de
pornire înainte de a intreprinde vreo schimbare. Aceasta nu este o
competi]ie [i nu exist\ r\spunsuri de tipul “corect” sau “gre[it” doar r\
spunsuri cinstite sau mai pu]in cinstite. Singurele persoane pe care le
putem în[ela suntem noi în[ine! Nu se acord\ note pentru r\spunsurile
noastre.
*A doua oar\, la finalul parcurgerii tuturor subiectelelor - pentru a
vedea [i nota schimb\rile pe care le-am realizat. Noi uit\ m u[or
schimb\rile de îndat\ ce le-am efectuat, uit\m, de asemenea, s\ ne
felicit\m pentru lucrurile bune pe care le realiz\m. Aici este [ansa
noastr\, a tuturor! Avem voie s\ ne l\ud\m în cadrul Eco-echipei. Dar
dac\ nu am realizat multe shimb\ri? Niciodat\ nu e prea târziu îns\.
Trebuie s\ folosim aceast\ ocazie pentru a pune la punct un plan cu
ac]iunile pe care inten]ion\m s\ le realiz\m s\pt\mâna sau luna
viitoare. Niciodat\ nu trebuie s\ critic\m pe cineva din echipa nostr\ pe
motiv c\ a realizat „prea pu]ine”. Putem eventual întreba dac\ au nevoie
de ajutor s\ nu uit\m c\ tr\im cu to]ii situa]ii diferite [i probabil ei au
întâmpinat dificult\]i mai mari. Chiar [i în aceste condi]ii, tot nu ne afl\m
în prezen]a unei competi]ii, orice contribu]ie fiind notabil\ oricât de mic\
ar fi ea.

Cifrele din chestionar înseamn\:
1 - (aproape) niciodat\
2 - mai pu]in din jum\tate din timp
3 - aproape jum\tate din timp
4 - mai mult de jum\tate din timp
5 - (aproape) tot timpul
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Chestionar de eco-evaluare
Centrul familial de reciclare
- cunosc ce tipuri de deºeuri pot fi reciclate în localitatea noastrã
- sortãm gunoiul pentru reciclare
- colectez deºeurile nocive ºi periculoase
Reciclarea hârtiei
- pãstrez hârtia pentru a o folosi pe ambele pãrþi
Compostarea
- cunosc posibilitãþile de compostare din localitatea noastrã
- noi compostãm deºeurile organice
Sacoºe pentru cumpãrãturi
- port la mine o sacoºã pentru cumpãrãturi
Reparaþii
am o listã cu obiectele casnice ce necesitã reparaþii
- avem un plan pentru repararea sau reciclarea lor
Campania de igienizare
- Eco-echipa noastrã a planificat o acþiune de curãþenie în cartier
- am finalizat planul nostru de igienizare
- vom planifica periodic asemenea acþiuni în viitor
Pãsãrile din oraº
- pun mâncare pentru pãsãri pe pervaz
- am construit o cãsuþã pentru pãsãri
Sã nu uitãm sã stingem lumina
- sting lumina în încãperile goale
- opresc funcþionarea aparaturii ce nu este folositã
O idee strãlucitã
- ºtiu ce surse de luminã din casã sunt potrivite becurilor
economice
- ºtiu ce magazine vând becuri economice ºi cât costã
- avem un plan de instalare de becuri economice acasã
Energia proprie
- cãlãtoresc cu bicicleta sau pe jos ori de câte ori e posibil
Eficienþa utilizãrii energiei
- cunosc cât de poluante sunt diferitele forme de transport
- încerc pe cât posibil sã cãlãtoresc cu cele mai puþin poluante
mijloace de transport (ex.: tramvai, troleibuz)
Sã nu încãlzim mediul
- am izolat ferestrele ºi uºile casei
- ºtiu cã astfel pot economisi
cantitatea de gaze folosite pentru încãlzire
Poluarea sonorã
- ºtiu ce efecte poate avea poluarea sonorã asupra sãnãtãþii umane
- menþin nivelul sonor al aparatelor electrocasnice la limite normale
6
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Sã ne protejãm de câmpurile electromagnetice
- cunosc efectele posibile ale câmpurilor electromagnetice
asupra sãnãtãþii umane
- cunosc metodele de protejare faþã de câmpurile electromagnetice
- folosesc aceste metode
„Detectivii apei”
- ºtiu unde sunt scurgerile de apã din casã
- avem un plan pentru repararea scurgerilor
- spãlãm maºina familiei doar în locuri prevãzute cu sistem de
colectare a scurgerilor
Sã nu uitãm sã oprim apa
- evit sã las robinetul deschis când îmi perii dinþii
sau când mã sãpunesc
- vasele le spãl cât pot de repede
- nu spãl vasele la bucãtãrie sub jetul de apã
- folosesc o cantitate minimã de produse de spãlat nocive
Sunt mai curat?
Pentru duº folosesc, în medie
A - mai mult de 200 de litri pe sãptãmânã
B - între 100 ºi 200 de litri pe sãptãmânã
C - nu mai mult de 100 de litri pe sãptãmânã
“Farmacia verde”
- cultiv în casã câteva plante medicinale
- cunosc efectele plantelor medicinale asupra sãnãtãþii umane
Grãdina din casã sau de pe acoperiº
- am câteva jardiniere cu plante în casã
- în fiecare an cumpãr cel puþin o plantã în ghiveci
- am în grijã cel puþin o plantã de apartament
- am plantat câteva plante în ghivece
- cultiv mãcar o plantã ca supliment alimentar
- mi-am amenajat o mini-grãdinã pe balcon
- voi amenaja o grãdinã pe acoperiºul sau pe terasa clãdirii
în care locuiesc
Mirosind florile
- cunosc câteva locuri aproape de casã unde sã petrec
un timp în naturã
- merg la plimbare în naturã
A - mai puþin de o datã pe lunã
B - aproximativ o datã pe sãptãmânã
C - mai mult de o datã pe sãptãmânã
Acvariu în casã
-am un acvariu acasã ºi petrec zilnic câteva minute
având grijã de peºti
„Sã prindem rãdãcini”
- cunosc iniþiativele locale de plantare de arbori
- am plantat cel puþin un arbore sau un pom fructifer
- am grijã de un arbore sau un pom fructifer în cartier
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Gândeºte înainte sã cumperi
- mã gândesc înainte sã cumpãr ceva ºi la ce deºeuri
rezultã în urma achiziþionãrii, respectiv a utilizãrii produsului
- citesc întodeauna eticheta produselor
- mã gândesc ºi la mediu atunci când cumpãr
cadouri pentru alþii
Ambalaje ºi produse
- pot sã enumãr 5 produse care sunt ambalate excesiv
- refolosim pungi, sticle, borcane, pentru transport ºi depozitare
- evit produsele de unicã folosinþã
- evit produsele cu ambalaj neeconomic
- cumpãr produse chimice inofensive
Cât de des mâncãm la fast-food
-de câte ori pe lunã mâncãm la fast-food:
A 1-4 ori pe lunã
B - 5-10 ori pe lunã
C - 11-20 de ori pe lunã
Ce mâncãm
mãnânc mâncare vegetarianã
A - niciodatã sau aproape niciodatã
B - câteodatã
C - cel puþin o zi pe sãptãmânã
D - mai mult de o zi pe sãptãmânã
E - tot timpul sau aproape tot timpul
- cumpãr produse de sezon
- cumpãr produse autohtone
- cultiv personal fructe ºi legume
Ce sunt E-urile
-pot sã enumãr 3 E-uri
-pot sã enumãr 5 produse care conþin E-uri
Eticheta ecologicã
- ºtiu cum aratã o etichetã ecologicã
- ºtiu ce produse pot deþie etichetã ecologicã
-citesc atent eticheta produselor
atunci când achiziþionez ceva
Cu baterie sau fãrã baterie?
- cumpãr acumulatori în loc de baterii
- cunosc care sunt tipurile de poluare generate de baterii
Freonul
- ºtiu care sunt efectele freonului asupra mediului
- evit sã cumpãr produse care conþin freon
În vacanþã
- planific o vacanþã în naturã cu familia
- avem o listã de locuri ºi activitãþi în naturã
pentru urmãtoarea vacanþã
Animale de casã
- am un animal de casã de care am grijã eu însumi
8
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1.3. Dezvoltarea durabil\
Conceptul de dezvoltare durabil\ a fost formulat în Raportul Comisiei
Mondiale pentru Mediu [i Dezvoltare (1987), comisie reunit\ sub egida
ONU [i condus\ de fostul premier laburist norvegian Gro Harlem
Brundtland.

Pentru a examina situa]ia global\, Comisia Mondial\ pentru Mediu [i
Dezvoltare a identificat opt elemente cheie:
! Popula]ia [i resursele umane;
! Securitatea alimentar\;
! Mediul urban [i problemele sale;
! Resursele energetice;
! Industria;
! Specii [i ecosisteme;
! Managementul bunurilor [i al resurselor comune;
! Conflictele armate [i degradarea mediului.
Comisia define[te dezvoltarea durabil\ ca fiind “o dezvoltare ce
satisface necesit\]ile prezentului f\r\ a compromite necesit\]ile
genera]iilor viitoare de a-[i satisface propriile lor nevoi [i aspira]ii”.
No]iunea de dezvoltare durabil\ presupune realizarea unei
interdependen]e între cele trei modalit\]i principale de atingere a
acestui deziderat: educa]ie, cercetare [tiin]ific\ [i ac]iune politic\.
Conceptul de dezvoltare durabil\ rezult\ din încercarea de a sublinia
interdependen]a dintre cre[terea economic\ [i calitatea mediului.
Cauza apari]iei problemelor de mediu este determinat\ de faptul c\, de
cele mai multe ori, câ[tigul de resurse naturale al consumatorilor
individuali este realizat pe cheltuiala comunit\]ii, ceea ce înseamn\ c\
resursele naturale sunt consumate peste limita intereselor comune,
astfel încât rezervele ajung de cele mai multe ori în pragul epuiz\rii.
Comisia Mondial\ pentru Mediu [i Dezvoltare recomand\ aplicarea
urm\ toarelor practici pentru îndeplinirea obiectivelor dezvolt\rii
durabile: cre[terea calit\]ii procesului de cre[tere economic\, luarea în
considera]ie a nevoilor de hran\, ap\, energie, igien\, locuri de munc\
ale popula]iei umane, conservarea resurselor naturale, reorientarea
tehnologiilor [i a managementului riscului de mediu, men]inerea unui
nivel durabil al popula]iei, integrarea elementelor economice [i
ecologice în luarea deciziilor de mediu, înt\rirea cooper\rii
interna]ionale, reformarea rela]iilor economice interna]ionale.
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În termeni practici, o astfel de abordare se poate realiza prin
dezvoltarea unor sisteme politice care s\ asigure participarea publicului
la luarea deciziilor de mediu, dezvoltarea unui sistem economic care s\
genereze un surplus productiv suficient, dezvoltarea unui sistem social
care s\ caute solu]ii pentru dezamorsarea conflictelor ce provin din
inechit\]ile sociale [i economice, dezvoltarea unui sistem de produc]ie
care s\ respecte obliga]ia de a conserva bazele ecologice ale dezvolt\
rii durabile, dezvoltarea unui sistem tehnologic care s\ caute în
permanen]\ noi solu]ii tehnice, dezvoltarea unui sistem interna]ional
care s\ înt\reasc\ comer]ul [i mecanismele financiare durabile,
dezvoltarea unui sistem administrativ care este flexibil [i are
capacitatea de auto-corec]ie în func]ie de r\spunsurile primite.
Dezvoltarea durabil\ î[i propune s\ realizeze trei tipuri de
abord\ri corespunz\tor rezolv\ rii celor trei categorii de obiective:
economice, sociale, ecologice.
Educa]ia constituie singurul mijloc eficace de care dispune o societate
pentru a r\spunde provoc\rii viitorului. Progresul depinde din ce în ce
mai mult de capacitatea de cercetare, inovare [i de adaptare a noilor
genera]ii. Accesul la educa]ie este condi]ia sine qua non a particip\rii
tinerilor la via]a social-economic\ [i cultural\ a societ\]ii. De[i educa]ia
nu rezolv\ în totalitate problemele contemporane, procesul trebuie s\
se integreze efortului de a crea noi raporturi între membrii societ\]ii [i de
a genera un respect crescut la nevoile de protec]ie a mediului. Educa]ia
pentru dezvoltarea durabil\, caracterizat\ prin interdisciplinaritate, nu
reprezint\ sfâr[itul abord\ rii tradi]ionale monodisciplinare. Aceast\
optic\ este util\ [i chiar necesar\ pentru a aprofunda unele aspecte
teoretice.
Domeniul economic condi]ioneaz\ aspectele sociale prin produc]ia [i
distribu]ia bunurilor [i a serviciilor, venind în întâmpinarea necesit\]ilor
popula]iilor umane. Autorit\]ile sunt chemate s\ asigure o politic\
centrat\ în jurul omului [i a drepturilor sale.
În capitolul 36 al Agendei 21 se arat\ c\ educa]ia pentru mediu este
esen]ial\
pentru promovarea dezvolt\rii durabile [i pentru
îmbun\t\]irea capacit\]ii oamenilor de a aborda problemele de mediu.
Este esen]ial\ în realizarea unei con[tientiz\ri a problemelor de mediu,
în clarificarea atitudinilor [i a valorilor, în formarea abilit\]ilor [i a
comportamentelor de protec]ie a naturii. Agenda 21 este un cuprinz\tor
plan de ac]iune, întocmit pentru a fi adoptat de c\ tre fiecare dintre
membrii Na]iunilor Unite, a[adar pe plan global, na]ional [i local, cu
m\suri ce vizeaz\ toate domeniile în care omul crea un impact asupra
mediului înconjur\tor. A fost adoptat în cadrul Conferin]ei Na]iunilor
Unite pentru Mediu [i Dezvoltare din 1992.
Eficacitatea educa]iei din perspectiva dezvolt\rii durabile se m\ soar\
în final prin modific\rile aduse în atitudinea [i comportamentul
oamenilor, la nivel individual [i social. Cele dou\ roluri sunt
interdependente [i se sprijin\ reciproc, schimbarea modului de via]\
implicând responsabilitatea personal\ [i pe cea de grup.

10
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Ceea ce este favorabil pentru viitorul omenirii de cele mai multe ori este
costisitor sau inoportun pentru diferite grupuri sau indivizi. Spre
exemplu, sectorul industriei energetice se opune aplic\rii unor m\ suri
de limitare a emisiilor de gaze de ser\, chiar dac\ exist\ argumente ce
demonstreaz\ c\ acumularea acestora este responsabil\ de înc\lzirile
climatice.
Un alt exemplu concret este reprezentat de consumul casnic de ap\ un
domeniu în care se conecteaz\ problema global\ a resurselor de ap\
cu comportamentul individual. Aceasta înseamn\ c\ problema
conserv\ rii apei a devenit una dintre cele mai importante aspecte ale
utiliz\rii durabile a resurselor prev\zute de Agenda 21.
S-a ridicat îns\ problema cre[terii „vizibilit\]ii” consumului casnic de ap\
(similar [i pentru energia electric\) facturile lunare nu indic\ num\rul
de ore de utilizare a diferitelor aparate casnice, de aceea este greu de
con[tientizat necesitatea lu\rii unor m\suri simple de economisire a
apei sau a energiei. Un rol important îl de]ine contextul socio-economic
caracteristic fiec\ruia, în func]ie de venitul de care dispune, de num\rul
de persoane din cas\, dar [i de valorile morale ale fiec\ruia.
În elaborarea strategiilor de dezvoltare durabil\ trebuie s\ se
urm\reasc\ tendin]ele actuale: globalizarea, inovarea tehnologic\,
liberalizarea pie]elor [i a capitalurilor, privatizarea complet\,
competitivitatea [i concuren]a etc.
Principiile dezvolt\rii durabile sunt prezentate în documentele
Conferin]ei de la Rio, cu titlu de exemplu enumer\m:
! Principiul conserv\rii respectarea echilibrelor ecologice
! Principiul umanismului echitate, solidaritate, respect
! Principiul responsabilit\]ii responsabilit\]ile individuale [i
colective în armonie cu societatea uman\ [i mediul
! Principiul pruden]ei controlul riscurilor prezente [i viitoare
! Principiul diversit\]ii recunoa[terea diversit\]ii experien]elor
cultural-umane
! Principiul apartenen]ei to]i oamenii sunt cet\]eni ai Terrei
Conceptul de dezvoltare durabil\ const\ în identificarea unui echilibru
între tendin]ele actuale:
! Local [i global cum putem deveni cet\]eni ai lumii f\r\ a ne pierde
r\d\cinile, participând în acela[i timp activ la via]a comunit\]ii [i a
na]iunii noastre
! Universal [i individual cum ne putem asigura propria dezvoltare a
calit\]ilor noastre, p\strând totodat\ tradi]iile [i cultura proprie în
condi]iile globaliz\rii actuale a tuturor domeniilor societ\]ii
! Tradi]ie [i modernitate cum s\ ne adapt\m [i s\ st\pânim
progresul tehnologic f\r\ s\ neg\m tradi]iile [i valorile socio
culturale
! Competi]ie [i egalitatea [anselor
în contextul în care
constrângerea unei concuren]e permanente îi determin\ pe mul]i
membri ai societ\ ]ii noastre s\ uite c\ to]i avem dreptul la o [ans\,
trebuie astfel s\ actualiz\m no]iunea de educa]ie permanent\ în
scopul înt\ririi competi]iei, dar mai ales al colabor\rii [i solidarit\]ii
! Spiritual [i material - în condi]iile societ\]ii de consum actuale,
cum s\ determin\m elevarea spiritual\ pân\ la o etic\ universal\
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2. Energia
Cu milioane de ani în urm\, plantele [i animalele moarte au început s\
se transforme, devenind ceea ce ast\zi numim "combustibili fosili"
c\rbuni, petrol [i gaze naturale. De-a lungul timpului, c\rbunii [i petrolul
au fost folosi]i ca surs\ de înc\lzire [i iluminare, dar apogeul utiliz\rii lor
a fost atins în zilele noastre. Odat\ cu adoptarea stilului modern de
via]\, urban, situa]ia s-a schimbat. Folosim cantit\]i enorme de
combustibil pentru a înc\lzi casele, pentru a pune în mi[care
autoturismele, precum [i pentru a produce electricitate. În ultimii 100 de
ani omenirea a ars o cea mai mare parte cantit\]ii de combustibililor
fosili ce s-au format în milioane de ani.
Exist\ [i diferen]e cantitative în utilizarea combustibililor fosili. Astfel, în
2 ani, un european poate folosi la fel de mult combustibil cât un indian în
întreaga lui via]\. Arderea acestor combustibili polueaz\ aerul,
contribuie la înc\lzirea global\ [i la formarea ploilor acide. Combustibilii
fosili nu sunt regenerabili. Este momentul s\ înv\]\m s\ folosim aceste
resurse într-un mod mai responsabil.
Ar trebui s\ începem prin a elimina risipa. Irosim mult din energia fosil\
jum\tate sau chiar mai mult este neutilizat\. Economisind energie,
economisim [i bani din bugetul familial.
Obiective - aceast\ sec]iune a ghidului ne va ajuta s\ administr\m ni[te
resurse (pentru crearea c\rora planetei i-a luat milioane de ani),
sc\zând în acela[i timp [i cheltuielile familiei.

Data
începerii

Activitatea

Discutat\
în familie

Data
finaliz\rii

S\ nu uit\m s\ stingem lumina
O idee str\lucit\
Energia proprie
Eficien]a utiliz\rii energiei
S\ nu înc\lzim mediul
Poluarea sonor\
S\ ne protej\m de câmpurile
electromagnetice
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S\ nu uit\m s\ stingem lumina
De ce? (motiva]ie)
Putem ac]iona de fiecare dat\ când ie[im dintr-o înc\pere! Tot ce
trebuie s\ facem este s\ oprim aparatele casnice pe care nu le utiliz\m.
Aceast\ activitate va reduce consumul de energie [i implicit poluarea
aerului pentru c\ arderea combustibililor fosili pentru producerea de
energie este poluant\ de cele mai multe ori - totodat\ va sc\dea [i
valoarea facturii la electricitate.

Cum ? (ac]iune)
·
ultimul care p\r\ se[te o camer\ s\ se asigure c\ a stins lumina
·
dac\ ie[im dintr-o camer\, vom opri orice aparat pe care l-am
utilizat radio-casetofonul, cd-player-ul, televizorul. S\ nu uit\ m nici
calculatorul.

Cu ce ? (materiale)
Nimic.

Cât? (timp/efort)
Câteva secunde în plus.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Economisim energie [i bani, iar datorit\ reducerii arderii de combustibili
fosili contribuim la îmbun\t\]irea calit\]ii aerului.

{tia]i c\...
…39 % din energia utilizat\ în prezent este produs\ prin arderea
c\rbunilor?

14

Copyright © 2004, The Sustainable Journey

O idee str\lucit\
De ce? (motiva]ie)
Exist\ o nou\ modalitate de a-]i “lumina” via]a: becurile economice ! Ele
utilizeaz\ cu aproape 70% mai pu]in\ electricitate pentru a produce
aceea[i cantitate de lumin\ ca un bec standard.

Cum ? (ac]iune)
Odat\ cu realizarea eco-evalu\rii gospod\ riei, vom inventaria toate
corpurile de iluminat, precum [i puterea lor. Vom economisi cu
adev\rat energie înlocuind becurile ce sunt aprinse m\car dou\ ore pe
zi. Vom discuta cu familia [i vom realiza un plan pe etape de introducere
a becurilor economice.

Cu ce ? (materiale)
Hârtie [i creion; becuri economice.

Cât? (timp/efort)
15 minute pentru inventarierea corpurilor de iluminat [i pentru
realizarea planului de iluminat cu becuri economice.

Ce câ[tig\m? (rezultate)
Economisirea electricit\]ii reduce poluarea cauzat\ de combustibilii
fosili utiliza]i în termocentrale.

{tia]i c\...
…un bec economic, pe toat\ durata de func]ionare, poate economisi
echivalentul a 270 kg de c\rbune?
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Energia proprie
De ce ? (motiva]ie)
Exist\ o metod\ simpl\ de îmbun\t\]ire a calit\]ii aerului: utilzarea unui
alt tip de energie, pe cea proprie!

Cum ? (ac]iune)
!
!
!
!

rememorarea traseului s\pt\ mânal; vom identifica acele rute
pe care le putem parcurge cu bicicleta, cu rolele sau pe jos.
putem realiza cel pu]in un drum zilnic (acas\, la cump\r\turi, la
prieteni) cu bicicleta sau cu rolele.
putem s\ ne cump\r\m un rucsac în care s\ ducem lucrurile
sau cump\r\turile.
s\ încuraj\m [i prietenii s\ ni se al\ture.

Cu ce ? (materiale)
O pereche de pantofi sport; o biciclet\, role, rucsac.

Cât? (timp/efort)
15 minute pentru realizarea planului [i alte câteva zeci de minute de
fiecare dat\ când ne hot\râm s\ utiliz\m propria energie.

Ce câ[tig\m? (rezultate)
Contribuim la îmbun\t\]irea calit\]ii aerului; e posibil s\ economisim
bani [i de asemenea facem exerci]ii fizice în aer liber.

{tia]i c\...
…42 % din emisiile poluante provin din arderea c\rbunilor?
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Eficien]a utiliz\rii energiei
De ce ? (motiva]ie)
Dac\ nu putem utiliza doar propria energie pentru deplasare, putem
folosi mijloace de transport cât mai pu]in poluante: autobuzele - mai
pu]in poluante decât autoturismele, tramvaiele [i troleibuzele mai pu]in
poluante decât autobuzele. CO2 reprezint\ unul dintre compu[ii
poluan]i ai atmosferei rezultat din procesul de combustie a benzinei.
Cum [i cât mergem cu automobilul prezint\ consecin]e importante atât
pentru noi cât [i pentru starea mediului. În primul rând, este vorba
despre deplasarea în zonele centrale ale ora[elor mari. Automobilul nu
mai constituie un lux în prezent ci pentru multe persoane a devenit un
mijloc zilnic de deplasare. Probleme legate de utilizarea lui devin îns\
tot mai evidente. Utilizarea mijloacelor de transport în comun este
justificat\ atât din punct de vedere al proitec]iei mediului înconjur\tor,
cât [i al bugetul familiei noastre.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

putem realiza o list\ a rutelor pe care le parcurgem frecvent,
c\tre [i dinspre [coal\.
putem nota pe o hart\ a ora[ului toate c\l\toriile realizate
luna/lunile trecute.
vom reorienta fiecare c\l\torie, luând în considera]ie
caracterul [i efectul asupra mediului înconjur\tor, conform
tabelului de mai jos.

Cantitatea CO2 eliminat în atmosfer\ pentru o persoan\/1km
kg CO2
0,000
0,040
0,065
0,200
0,260

Distanþa
parcursã
sãptãmânal
(km)

Pe jos sau cu bicicleta

…

x
0,000=

…

…

Cu tramvaiul, troleibuzul,
metroul

…

x
0,040=

…

…

Cu autobuzul

…

x
0,065=

…

…

Cu autoturismul

…

x
0,200=

…

…

Total

…
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Degajare
CO2, kg

Degajare
CO2, kg

Dupã activitatea în Ecoechipã

Valori
standard

Distanþa
parcursã
sãptãmânal
(km)

Înainte de activitatea în
Eco-echipã

Valori
standard

pe jos sau cu bicicleta
cu tramvai, troleibuz, metrou
cu automobilul cu 4 pasageri
cu automobilul f\r\ pasageri
cu avionul

x
0,000
=
x
0,040
=
x
0,065
=
x
0,200
=

…

…

…

…

…
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Cu ce ? (materiale)
Coli de hârtie [i creion; schema transportului public local.

Cât? (timp/efort)
O or\ pentru examinarea orarelor [i realizarea planului.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Contribuim la îmbun\t\]irea calit\]ii aerului [i la reducerea uzurii
drumurilor (totodat\ [i a autoturismului, având în vedere c\ vom circula
mai pu]in cu el).

{tia]i c\...
…arderea combustibilor fosili a generat 50 % din emisiile de CO2?
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S\ nu înc\lzim mediul
De ce ? (motiva]ie)
Aproximativ o treime din energia utilizat\ casnic este destinat\ furniz\ rii
de energie pentru cl\diri. O locuin]\ înregistreaz\ pierderi de energie
aproape exclusiv sub form\ de c\ldur\. Exist\ trei c\i principale de
pierdere a c\ldurii: prin structura construc]iei, prin ferestre [i prin
sistemul de ventila]ie. Calculele arat\ c\ cea mai mare pierdere de
energie termic\ se realizeaz\ datorit\ ferestrelor 40-72%. Pierderile
prin pere]i nu dep\[esc 10%. Prin sistemul de ventila]ie se pierde
aproximativ o treime din toat\ c\ldura.

Cum ? (ac]iune)
Cea mai eficient\ cale de conservare a c\ldurii const\ în reducerea
pierderilor datorate ferestrelor. Ca urmare a dezvolt\ rii tehnologiei,
ferestrele pot fi izolate termic.
Pentru îmbun\t\]irea calit\ ]ii de izolant a ferestrelor tot mai frecvent
sunt utilizate diverse pelicule cu rol protector. Acestea se lipesc direct
pe suprafa]a sticlei. Utilizarea acestor folii permite reducerea pierderilor
de c\ldur\ cu 35-40%. Dac\ majoritatea oamenilor dintr-o comunitate
ar proceda astfel, va fi posibil\ economisirea unor cantit\]i importante
de resurse [i implicit alocarea acestora pentru alte scopuri utile.
Ce putem face noi? S\ ne ajut\m p\rin]ii la amplasarea corect\ a
mobilierului într-o înc\pere, spre exemplu, o canapea situat\ în
apropierea caloriferului va prelua cea mai mare parte a c\ldurii
furnizate, fiind necesar\ pentru înc\lzirea camerei o cantitate mult mai
mare.

Cu ce ? (materiale)
Pu]in\ aten]ie [i materiale pentru izolare termic\.

Cât ? (timp/efort)
Câteva ore pentru p\rin]i pentru izolarea geamurilor [i câteva secunde
în fiecare zi pentru reglarea temperaturii închizând sau deschizând
robinetul de gaze.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Reducerea cheltuielilor pentru înc\lzire (factura la gaze) cu aproximativ
cu 5-10%.

{tia]i c\:
…arderea combustibilor fosili a generat 97 % din emisiile de SO2 ?
Copyright © 2004, The Sustainable Journey
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Poluarea sonor\
De ce ? (motiva]ie)
O nou\ form\ de poluare o reprezint\ poluarea sonor\. Nivelul maxim
admisibil de siguran]\ al sunetului este de 80 decibeli acesta fiind
sunetul ceasului de[tept\tor, zgomotul de pe culoarele [colii etc. Pentru
locuin]e, nivelul admisibil este 20-30 dB noaptea [i 40 dB ziua.
Cre[terea fondului de poluare sonor\, al\ turi de al]i factori de stress,
pot conduce la surmenaj [i surditate cronic\.

Cum ? (ac]iune)
!
!

Putem realiza plimb\ri în aer liber, în afara ora[ului, pentru
evitarea zgomotului urban [i pentru relaxarea într-un ambient
propice
Putem men]ine un nivel redus al sunetului aparatelor casnice
(s\ nu uit\m de televizor, casetofon, calculator etc).

Cu ce ? (materiale)
Pu]in\ voin]\ [i aten]ie.

Cât ? (timp/efort)
Nimic mai mult decât de obicei.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
S\n\tate pentru noi [i pentru cei din jurul nostru.

{tia]i c\:
...expunerea sistematic\ la intensit\]i ale sunetelor de peste 100 dB
duce la pierderea auzului?
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S\ ne protej\m de câmpurile electromagnetice
De ce ? (motiva]ie)
Câmpurile electromagnetice puternice cu anumi]i parametri pot
determina deregl\ri ale sistemelor cardio-vascular, endocrin [i nervos.
Câmpurile electromagnetice afecteaz\ inclusiv imunitatea
organismelor.
Pentru majoritatea ora[elor mari, o problem\ de mare actualitate o
constituie cea a iradierii electromagnetice datorate atât liniilor de înalt\
tensiune cât [i a obiectelor electrocasnice din gospod\rie. F\r\ a
renun]a la confort, putem s\ reducem aceast\ influen]\ negativ\,
întreprinzând câteva ac]iuni simple.

Cum ? (ac]iune)
!
!

a[ezându-ne la o distan]\ de cel pu]in 1-1,5 m de televizor;
utilizând un ecran protector la calculator.

Cu ce ? (materiale)
R\bdare pentru a dep\[i bariera obi[nuin]elor.

Cât ? (timp/efort)
Nimic mai mult decât de obieci.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Îmbun\t\]irea s\n\t\]ii noastre.

{tia]i c\:
…efectele radia]iilor electromagnetice se produc în timp?
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! Se enumerã toate aparatele din casa ta în coloana I.
! Se determinã consumul fiecãrui aparat ºi se exprimã acest
consum în Watt. Pot fi întreabaþi pãrinþii, sau putem cãuta în
manualul de instrucþiuni, putem întreba în magazinele în care
comercializeazã obiecte asemãnãtoare. În stânga tabelului sunt
precizate date cu caracter informativ pot fi folosite acestea dacã

A.Sã enumerãm aparatele:

Utilizarea eficientã a energiei constã în folosirea adecvatã a
aparatelor electrocasnice, într-un mod care ne aduce maxim de
beneficii cu un minim de energie consumat.

Energia

Mãsurãtorile urmãtoare vor fi realizate la începutul programului ºi
apoi, dupã ce am adoptat un comportament nou (de exemplu, dupã
ce am montat becuri economice).

Acesta este un formular pe care îl vom completa acasã, împreunã
cu familia, folosindu-ne abilitãþile de detectiv. Ne va ajuta sã
cuantificãm schimbãrile realizate de noi înºine ºi de familia noastrã.
Astfel, va constitui o modalitate de a ne arãta nouã înºine, dar ºi
celorlalþi, cã avantajele unui nou comportament faþã de resursele
care ne înconjoarã sunt evidente

Eco-evaluarea gospodãriei partea a II-a

Exemplu:
Sunt douã becuri standard în bucãtãrie, fiecare cu puterea de 75
W, ºi sunt folosite 4 ore pe zi.
75 W x 4 h x 2 becuri=600
600 x 7 zile/1000=4.2 kW/h pe sãptãmânã

B. Iluminarea
Numãrã becurile ºi celelalte surse de luminã din casã. Se noteazã
numerele în coloana 1. Acolo mai notãm ºi puterea (Watt) a
fiecãruia.

nu gãsim date mai precise. Se noteazã rãspunsurile în coloana a
II a.
! Se noteazã în coloana a III - a cât de mult utilizãm fiecare aparat
sãptãmânal.
! Restul este simplu. Pentru fiecare rând, se înmulþeºte numãrul
din coloana a II a cu numãrul din coloana a III a ºi se împarte la
1000. Astfel am obºinut numãrul de Kilowatt/orã (kW/h)
consumaþi de aparaturã în fiecare sãptãmânã. Se noteazã
rezultatul în coloana a IV-a. Facturile de enegie electricã specificã
costul unui kW/h, astfel putem calcula suma de platã.

Sãptãmâna

Sãptãmâna

2.Puterea 3.Ore de utilizare pe
(Watt)
sãptãmânã

Enumerã aparatele din casã
1. Aparatul

4.Energie electricã
consumatã

Iluminarea
Camera

Sufragerie

Bucãtãrie

Casetofon

Dormitor

Frigider

Video

..................

Baie

Radio

..................

Televizor

..................

..................

Hol

..................

Maºinã de
spãlat

Suma:
Bucãtãrie

Sufragerie

Frigider

Casetofon

Dormitor

Baie

Video

..................

Televizor

Radio

..................

Hol

..................

..................

Maºinã de
spãlat

..................
Suma:

1.Numãr total de
becuri

2.Timp de
utilizare

3.Energia
consumatã

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =

x7/1000 =
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Dacã vrem sã verificãm...
A. Facturile de energie electricã
Se comparã rezultatul obþinut anterior cu cifrele din facturi. Ar fi indicat
sã solicitãm pãrinþilor toate facturile dintr-un an, dacã le mai au, ºi sã
notãm apoi datele în tabelul urmãtor.
Energie electricã
consumatã (kWh)

Numãrul de sãptãmâni
de facturare

Consumul mediu pe
sãptãmânã

/

=

/

=

/

=

/

=

/

=

/

=

Exemplu:
O facturã pentru perioada 13 ianuarie 14 februarie, adicã 5 sãptãmâni,
aratã consumul de energie electricã de 540 kWh. Media pe sãptãmânã
a fost de:
540 kWh/5 sãptãmâni = 108 kWh
B. Contorul de energie electricã
Se citeºte contorul de energie electricã la începutul sãptãmânii ºi apoi
la sfârºit. Poate fi o metodã bunã de verificare a calculelor noastre.
De altfel, putem folosi contorul ca sã afli cât consumã un anumit aparat
electric de exemplu aspiratorul dacã îl folosim atunci când toate
celelalte aparate nu sunt în funcþiune.
Data citirii
(sãptãmâna
nr…..)

Numerele citite

Diferenþa dintre
numãrul 1 ºi 2

Energie electricã folositã
într-o sãptãmânã

1.
2.

Exemplu:
Am citit contorul miercuri seara: era 36 660. Sãptãmâna urmãtoare,
marþi seara, am citit din nou ºi afiºa 36 700. În ºase zile am consumat
prin urmare 36 700- 36 660 = 40 kWh
Pentru a afla consumul pe o sãptãmânã, calculãm:
40 kWh / 6 * 7 = 47 kWh
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3. Apa
Apa reprezint\ 70% din greutatea corpului nostru [i totodat\ acoper\
70% din suprafa]a planetei. Este o resurs\ vital\ pentru via]\. În prezent
apa este considerat\ o problem\ datorit\ stilului nostru de via]\. Apele
freatice au fost poluate, la fel lacurile [i râurile, apa curat\ devenind o
resurs\ din ce în ce mai rar\. Folosim mult\ energie pentru transportul,
înc\lzitul sau tratarea apei, consumând combustibili fosili [i contribuind
la poluarea aerului.
Cu to]ii ne relax\m dup\ o scurt\ plimbare prin p\dure sau dup\ megem
descul]i prin iarb\. În ora[ îns\, plantele îndeplinesc un rol suplimentar:
acela de „pl\mâni verzi”. Frunzele arborilor [i arbu[tilor asigur\
absorb]ia CO2 [i cre[terea concentra]iei de O2, men]in umiditatea
aerului [i servesc ca filtru natural, sc\zând concentra]ia de praf în aer,
de gaze de e[apament, substan]e ce rezult\ din arderea
combustibilului [i a produselor industriale. În plus, zonele verzi reduc
puterea vântului [i nivelul de zgomot, îmbun\t\]esc regimul de radia]ie
[i de temperatur\ din ora[. Frunzi[ul unei suprafe]e de 25 m2 poate
produce, într-o singur\ or\, oxigenul necesar unei persoane. Animalele
de companie ne ajut\ [i ele s\ nu uit\m c\ biodiversitatea este o resurs\
natural\ pe care trebuie s\ o gestion\m corespunz\tor.
Obiective folosind mai pu]in\ ap\ putem reduce valoarea facturilor
pentru ap\ [i energie.
Cuvinte cheie: contor de ap\, filtru pentru ap\, consum, risip\, plante,
gr\din\, s\n\tate, zon\ verde, “farmacia verde”, compost, acvariu,
animale de companie, animale exotice, biodiversitate, poluare.

Data
începerii

Activitatea

Discutat\
în familie

Data
finaliz\rii

„Detectivii apei”
S\ nu uit\m s\ oprim apa
Sunt mai curat?
Ce fel de ap\ bem?
Gr\dina din cas\
acoperi[

sau de pe

Mirosind florile
”Farmacia verde”
Gr\dina din balcon sau de pe
acoperi[
Acvariu în cas\
„S\ prindem r\d\cini”
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„Detectivii apei”
De ce? (motiva]ie)
Un robinet care picur\ poate duce la pierderi de 15-18 litri de ap\ pe zi.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

Putem verifica împreun\ cu p\rin]ii scurgerile provenite din
instala]iile sanitare. Putem întocmi ulterior o list\ a posibilelor
repara]ii.
Dac\ avem un contor de ap\, putem verifica dac\ se învârte
când nu consum\m ap\. Dac\ se învârte, exist\ o pierdere.
Vom ar\ta apoi p\rin]ilor lista cu probleme [i le putem sugera
s\ solicite ajutorul unui instalator.

Cu ce ? (materiale)
Hârtie [i creion.

Cât ? (timp/efort)
15 minute pentru identificarea scurgerilor sau a altor probleme ale
instala]iilor sanitare.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Cu cât identific\m mai multe scurgeri, cu atât economisim mai mult\
ap\. Cum într-o zi se pot pierde câ]iva zeci de litri de ap\, într-un
pierderile pot cuantifica zeci de mii de litri!

{tia]i c\:
…structura consumului de ap\ în gospod\ria individual\ este cu
aproxima]ie urm\toarea: toalet\ - 20%, sp\lat - 15%, du[ [i baie 20%, robinete - 15%, g\tit - 5%, sp\latul veselei - 20%, diverse
utiliz\ri 5%?

28
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S\ nu uit\m s\ oprim apa!
De ce? (motiva]ie)
Cât\ ap\ risipim atunci când ne sp\l\m pe fa]\, pe din]i sau g\tim?
L\sând robinetul s\ curg\ cât ne periem din]ii 3 minute diminea]a [i 3
seara risipim peste 20 de litri de ap\ zilnic.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!
!

Trebuie s\ oprim apa atunci când nu o folosim efectiv.
Atunci când ne sp\l\ m pe mâini [i pe fa]\, vom l\sa s\ curg\
pu]in\ ap\ pentru a ne uda pielea [i s\punul; apoi o vom opri. Îi
vom da din nou drumul pentru a ne cl\ti.
În timpul periajului dentar, vom l\sa s\ curg\ ap\ suficient
pentru a uda periu]a; vom opri ulterior robinetul. Periem din]ii [i
apoi ne cl\ tim. Vom utiliza apoi apa doar pentru a cl\ti periu]a.
Atunci când sp\l\m vasele, le sp\l\m întâi în chiuvet\ sau întrun vas, apoi le cl\tim.

Cu ce ? (materiale)
Decizia noastr\ [i viziunea despre un viitor durabil al comunit\]ii.

Cât ? (timp/efort)
Nu mai mult decât e necesar pentru a ne sp\ la sau a sp\la vasele.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Dac\ ne vom forma acest obicei, vom economisi zilnic ap\. Doar din
periajul din]ilor, astfel cum a fost prezentat, putem economisi 9 000 de
litri de ap\ anual o cantitate suficient\ pentru efectuarea zilnic\ a unui
du[ de 5 minute timp de 5 luni! Dac\ sp\l\m vasele în modul prezentat,
putem economisi al]i 9 000 de litri, sau o cantitate suficient\ pentru a
sp\la vasele înc\ 2 ani!

{tia]i c\:
…românii utilizeaz\ aproximativ 75 miliarde m3 ap\/an?
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Sunt mai curat?
De ce? (motiva]ie)
Cât\ ap\ utiliz\m pentru a ne sp\la? În medie pentru efectuarea unui
du[ este necesar\ o cantitate de 18 l / min. Astfel putem economisi 90
de litri de ap\ dac\ vom face un du[ de 5 minute [i nu unul de 10.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

Cronometrându-ne du[ul pentru a deveni con[tien]i de
consumul de ap\.
Dac\ utiliz\m cada, putem calcula cantitatea de ap\ pe care o
folosim de fiecare dat\ când ne sp\l\m.
Pentru a folosi o cantitate mai mic\ de ap\ putem scurta timpul
afectat efectu\rii du[ului sau s\ oprim apa atunci când ne
s\punim.

Cu ce ? (materiale)
Un ceas sau un cronometru.

Cât (timp/efort)
Nimic mai mult decât de obicei (chiar economisim [i timp).

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Economisim ap\, economisim energia folosit\ pentru înc\lzirea ei [i
electricitatea pentru pomparea ei.

{tia]i c\:
…în România, 18 % din consumul de ap\ este reprezentat de consumul
casnic ?

30
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Ce fel de ap\ bem?
De ce ? (motiva]ie)
Dac\ f\r\ hran\ omul poate rezista câteva s\pt\mâni, f\r\ ap\ nu va
putea supravie]ui nici cinci zile. Cu toate acestea, zilnic avem nevoie de
doar 2,5 l de ap\ potabil\. Medicii au calculat norma de consum zilnic de
ap\ conform unei formule simple: pentru fiecare 1 000 de calorii
consumate este necesar consumul unui litru de ap\. Cu aceast\ norm\
zilnic\ de ap\, un adult înghite totodat\ [i aproximativ 0,25 mg/l de
substan]e toxice, potrivit a[a-numitei polu\ri normative, iar uneori chiar
mai mult. Din acest motiv mul]i oameni recurg la utilizarea filtrelor de
cur\]are a apei sau cump\r\ apa îmbuteliat\.

Cum ? (ac]iune)
!

!
!
!
!

Putem determina calitatea apei de la robinet f\r\ utilizarea
aparatelor de m\sur\ specializate. Dac\ este tulbure sau
prezint\ miros, vom fi nevoi]i ca înainte de consumarea ei s\
prelucr\m (termic, filtrare etc).
Putem folosi un filtru, preferabil autohtone fiind proiectate
pentru calitatea apei autohtone, dar [i pentru pre]ul mai redus.
Putem îndep\rta clorul aflat în exces prin decantarea apei sau
prin fierbere.
Vom cur\ ]a la timp filtrele de ap\ [i componentele lor, în caz
contrar calitatea apei filtrate putându-se înr\ut\]i.
Chiar [i apa utilizat\ pentru udarea plantelor de apartament o
putem decanta.

Cu ce ? (materiale)
Filtru, informa]ii, r\bdare.

Cât ? (timp/efort)
Câteva ore pentru montarea filtrului [i pentru c\utarea informa]iilor.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Contribuim la îmbun\t\]irea s\n\t\]ii familiei noastre.

{tia]i c\:
…peste 2/3 din apele prelevate din resursele naturale sunt returnate
neepurate?
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Gr\dina din cas\ sau de pe acoperi[
De ce ? (motiva]ie)
Într-o camer\, pe pervaz [i poli]e suspendate, putem aloca plantelor 6
000 7 000 cm2, iar pentru pervazul extern 4 000 cm2 este suprafa]a
unei gr\dini cu lungimea de 2 m [i l\]imea de 0,5 m.

Cum ? (ac]iune)
!
!

Amplasând în buc\t\rie planta Chlorophytum (voalul miresei),
ce se remarc\ printr-o vitez\ ridicat\ de cur\]are a aerului,
eliminând O2 [i în acela[i timp absorbind CO2
Putem cultiva plante aromate multianuale: ment\, magheran
etc. Pentru aceasta este necesar s\ le sem\n\m în aprilie
mai, s\ punem apoi l\starii în ap\ pentru a prinde r\d\cini [i
apoi vor fi transplantate în vasul cu sol. Aceste plante sunt
bogate în substan]e hr\nitoare.

Cu ce ? (materiale)
Sol pentru plante; semin]e sau l\stari; ghiveci (nu este obligatoriu s\ fie
din ceramic\; se poate utiliza orice vas: din plastic, carton laminat, sau,
de exemplu, a unei cutii de produse alimentare); dragoste fa]\ de
plante [i dorin]\ de a experimenta.

Cât ? (timp/efort)
Câteva ore pentru a planta [i câteva minute în fiecare zi pentru a îngriji
plantele.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Mânc\rurile v\ vor fi îmbog\]ite cu vitamine [i gusturi noi. Aerul din cas\
va fi mai curat. Ce avem de câ[tigat s\n\tatea noastr\!

{tia]i c\:
…1 m2 de suprafa]\ verde (gr\din\) cur\]\ aerul poluat de pe o
suprafa]\ de 10 m2 ?
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Mirosind florile
De ce ? (motiva]ie)
Când a fost ultima oar\ când am p\truns într-o p\dure doar pentru a
mirosi florile, s\ urm\rim p\s\rile sau s\ ne odihnim?

Cum ? (ac]iune)
!

Putem planifica o drume]ie sau o ie[ire într-o zon\ verde, un
parc. Ne putem invita [i prietenii. Putem s\ ne lu\m un
pache]el cu gust\ri, un binoclu, dac\ dorim s\ observ\m p\s\
rile sau animalele, precum [i un aparat foto sau chiar plan[eta
de desen dac\ dorim s\ realiz\m câteva schi]e.

Cu ce ? (materiale)
Pantofi sport, hran\ rece, binoclu, aparat foto sau plan[et\ de desen.

Cât ? (timp/efort)
O dup\-amiaz\.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Bun\ dispozi]ie [i aprecierea valorii naturii.

{tia]i c\:
…exist\ în total 500.000 de specii de plante ?
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„Farmacia verde”
De ce ? (motiva]ie)
Pentru a crea o „farmacie verde” personal\, putem alege plante care
sunt larg raspândite [i accesibile, dar [i foarte utile: aloe, mu[cat\, tuia.

Cum ? (ac]iune)
!

!

!

!

Putem planta aloe - frunzele ei con]in o substan]\ numit\
aloin. Sucul din frunzele de aloe este foarte bun pentru r\ni [i
arsuri, iar infuzia de aloe cu miere era utilizat\ înc\ din
antichitate ca medicament contra bolilor respiratorii.
Putem planta mu[cate. Trecând cu palma peste frunzele ei,
vom sim]i un miros fin de trandafir, l\mâie, mere sau ment\ în
func]ie de soiul plantei. Uleiurile eterice, eliminate de aceste
plante de apartament, sunt pl\cut mirositoare [i, în acela[i
timp, utile: împrosp\teaz\ [i cur\]\ aerul de componen]ii
d\un\tori, elimin\ stresul [i mirosurile.
Putem cultiva conifere tuia sau ienup\r. În apartamentele cu o
camer\ sau dou\ se pot cre[te pân\ la dou\ plante de acest
tip. Tuia [i ienup\rul elimin\ fitoncide, ce distrug microbii [i
astfel aerul din apartament devine proasp\t [i curat.
Putem amplasa în apropierea computerului, a televizorului
sau a altor aparate electrocasnice cactu[i [i alte plante
suculente. Cercet\ rile actuale au demonstrat c\ ele atrag
emisiile undelor electromagnetice. Plantele pot fi cultivate în
vase umplute cu mici pietricele sau scoici.

Cu ce ? (materiale)
Sol pentru plante; semin]e sau l\stari; ghiveci (nu este obligatoriu s\ fie
din ceramic\; se poate utiliza orice vas: din plastic, carton laminat, sau,
de exemplu, a unei cutii de produse alimentare); dragoste fa]\ de
plante [i dorin]\ de a experimenta.

Cât (timp/efort) ?
Câteva ore pentru a planta [i câteva minute în fiecare zi pentru a îngriji
plantele.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Îmbun\t\]irea st\rii generale a organismului, lini[te [i echilibru.

{tia]i c\:
...o plant\ medicinal\, precum coada [oricelului, con]ine peste 100 de
substan]e chimice utile?

34
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Gr\dina din balcon sau de pe acoperi[
De ce ? (motiva]ie)
S\ arunc\m o privire în balcon. Cum s\ îl utiliz\m? Îl putem transforma
fie într-o gr\din\ de flori, fie într-una de zarzavat, pe o perioad\ de 6 luni
de zile din aprilie pân\ în octombrie. În balcon putem astfel cultiva ro[ii,
m\rar, salat\, ridichi, flori.
De[eurile alimentare [i resturile vegetale sunt bune pentru crearea
„solului viu” (compost). Aceste de[euri sunt prelucrate de râmele de sol.
Compostul este utilizat ca [i îngr\[\mânt pentru zarzavat.

Cum ? (ac]iune)
!
!

Putem crea o gr\din\ în balcon.
Putem sem\na m\rar, ridichi, salat\ etc începând cu sfâr[itul
lunii aprilie; la sfâr[itul lunii mai putem cultiva ro[ii, castrave]i,
gogo[ari, varz\.

Cu ce ? (materiale)
Sol (cel mai bun este solul de turb\ pentru a nu supraînc\rca balconul
sau acoperi[ul); semin]e, plantule; surs\ de ap\ pentru stropit; un
simplu ad\post [i o plas\ pentru a proteja plantele de p\s\ri.

Cât ? (timp/efort)
Câteva ore în fiecare s\pt\mân\ pentru a îngriji gr\dina.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Satisfac]ia muncii în propria gr\din\ (din balconul sau de pe acoperi[ul
propriei case); alimentarea cu legume proaspete din gr\din\;
prelucrarea resturilor alimentare (realizarea compostului);
îmbun\t\]irea calit\ ]ii aerului din apartament.

{tia]i c\:
...1 m2 de gr\din\ poate oferi o recolt\ de pân\ la 5 kg de ro[ii?
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Acvariu în cas\
De ce ? (motiva]ie)
Interesul fa]\ de crearea unor acvarii s-a manisfestat cu multe secole în
urm\, în Grecia Antic\, Egipt [i India existând bazine cu plante acvatice.
Mai târziu acvariile [i-au g\sit locul [i în case. Acvariul înfrumuse]eaz\
casa, iar îngrijirea lui este o ocupa]ie interesant\. În procesul evapor\rii
apei din acvariu, se umeze[te aerul din apartament, iar “col]ul viu”
confer\ confort camerei de locuit.

Cum ? (ac]iune)
Putem crea în cas\ un mic “col] viu”.

Cu ce ? (materiale)
Un acvariu cu un volum de 50 l (lungimea 50, l\]imea 30, în\ l]imea 35
cm), microcompresor pentru pomparea aerului, pe[ti, reguli de
între]inere a unui acvariu, pu]in timp pentru hr\nirea pe[tilor [i cur\]area
acvariului.

Cât ? (timp/efort)
Câteva ore pentru amenajarea acvariului [i câteva minute în fiecare zi
pentru îngrijirea pe[tilor.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Pl\cerea de a urm\ri “locuitorii” bazinului, îmbun\t\]irea calit\]ii aerului
din cas\, un col] pentru odihn\ [i relaxare.

{tia]i c\:
…pentru umezirea aerului dintr-o camer\ este necesar un recipient cu
ap\ cu suprafa]a de cca 20-30 cm2?
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„S\ prindem r\d\cini”
De ce ? (motiva]ie)
Hârtia [i alte produse ce au avut ca materie prim\ lemnul ocup\ mult
spa]iu în gropile de gunoi. De ce s\ nu plant\m un arbore sau doi pentru
refacerea echilibrului natural?

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

Putem cump\ ra un puiet de la o pepinier\ din apropiere [i
solicita informa]ii cu privire la modul de plantare.
Dac\ nu avem o gr\din\ proprie, putem cere permisiunea
pentru plantarea puietului în gr\dina [colii, într-un parc sau în
alt loc unde îl putem ulterior îngriji.
Trebuie s\ ne facem timp s\ îngrijim arborii astfel planta]i.

Cu ce ? (materiale)
Unul sau mai mul]i puie]i, o cazma [i ap\.

Cât ? (timp/efort)
Câteva ore pentru achizi]ionarea [i plantarea arborilor; timp s\-i
admir\m.

Ce câ[tigi tu ? (rezultate)
Apreciind rolul arborilor în furnizarea de produse, înfrumuse]area
mediului [i producerea oxigenului, vom utiliza aceast\ resurs\ natural\
cu mai mult\ grij\. Grija noastr\pentru mediu îi poate încuraja [i pe al]ii
s\ adopte ini]iative similare!

{tia]i c\:
… în medie noi folosim în doi ani de zile hârtia produs\ de un arbore?
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Dacã avem o toaletã veche vom scrie 9 litri. Dacã este una nouã îi
întrebãm pe pãrinþi dacã ºtiu, sau putem scrie 6 litri.

Ar fi bine sã întrebãm pãrinþii dacã ºtiu câtã apã consumã maºinile,
sau daca ne pot ajuta sã calculãm singuri.

Se poate astfel afla câtã apã este folositã la fiecare utilizare a maºinii de
spãlat rufe ºi a celei de vase. Se verificã ºi câtã apã poate cuprinde
cada nostrã precum ºi câþi litri sunt consumaþi atunci când tragem apa
la toaletã. Completãm apoi în tabelul de mai jos la “litri pe minut sau pe
funcþionare”.

B. Verificarea toaletei ºi a aparatelor electrocasnice ce utilizeazã apa

Mai întâi trebuie sã verificãm câtã apã curge prin toate robinetele pe
minut. E necesar un vas de mãsurã ºi un cronometru. Se aºeazã o
gãleatã sub robinet sau duº, se dã drumul la apã ca de obicei ºi se
aºteaptã un minut. Se mãsoarã apoi volumul de apã aflat în vas. Se
completeazã apoi în tabelul de mai jos la “litri pe minut sau pe
funcþionare”.

A. Verificarea robinetelor ºi a duºului

Apa

Mãsurãtorile urmãtoare vor fi realizate la începutul programului ºi apoi,
dupã ce am adoptat un comportament nou (de exemplu, dupã ce am
reparat un robinet care curgea).

Acesta este un formular pe care îl vom completa acasã, împreunã cu
familia, folosindu-ne abilitãþile de detectiv. Ne va ajuta sã cuantificãm
schimbãrile realizate de noi înºine ºi de familia noastrã. Astfel, va
constitui o modalitate de a ne arãta nouã înºine, dar ºi celorlalþi, cã
avantajele unui nou comportament faþã de resursele care ne
înconjoarã sunt evidente.

Eco-evaluarea gospodãriei partea a II a

Timp

Apã
caldã

Apã
rece

Apã
rece

Apã
caldã

Bucãtãrie

Baie

Apã
rece

Consum
Apã
caldã

Total

Dacã deþinem apometru, înregistrãm ºi datele oferite de aceste
contoare.

E. Verificarea

Se solicitã fiecãrui membru al familiei sã noteze de fiecare datã când
foloseºte apa.

III

4+3

Duº - minute
Maºina de spãlat

1+1/2+2+1+

IIIII

Robinet - minute

Toaleta - nr. de folosiri

Se va asigura pentru fiecare camerã în care existã o sursã de apã, o
hârtie ºi un pix. Se noteazã câte robinete sau aparate electrocasnice
ce utilizeazã apã se gãsesc în acea camerã ºi se lasã un spaþiu în
care se fie înregistrate utilizãrile.

C. Înregistrarea consumului aferent unei sãptãmâni

Sãptãmâna
..................

Consum de apã

Consum de apã

x

Toaleta

Baia

x

x

x

x

x

x

x

Sursa

x
x

Duºul

x

x

Litri

Baia

x
x

Cada

x

x

Sursa

Toaleta

x
x

Chiuveta

x

Litru / minut Înainte de
sau timp de activitatea
utilizare
în ecoechipã

Duºul

x
x

Maºina de
spãlat

Litru / minut Înainte de
sau timp de activitatea
utilizare
în ecoechipã

Cada

x

x

Sãptãmâna
..................

Chiuveta

x

x

Maºina de
spãlat

x

x

x
Chiuveta

x

x

x
x

Maºina de
spãlat vase

x

Bucãtãria

x

x

Suma

x

Chiuveta

x

x

x

Maºina de
spãlat vase

x

Bucãtãria

Suma

Litri
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4. De[eurile menajere
Tot ceea ce natura a creat este folosit, “nimic nu se pierde, totul se
transform\”. Activitatea uman\ produce îns\ ceea ce numim de[euri
menajere, iar solu]iile acestei probleme pot fi urm\toarele:
!

!

Depozitarea - îns\ gropile de gunoi constituie importante
surse de poluare a aerului, a solului, a pânzei freatice; mai
mult, capacitatea de depozitare a acestora este destul de
limitat\
Incinerarea - îns\ cenu[a, praful, fumul, pulberile constituie
surse de poluare [i pot produce boli organismelor vii

Obiective Putem încerca s\ producem cât mai pu]ine de[euri casnice
în propria gospod\rie - o adev\rat\ provocare, dar ar trebui s\ fie
obiectivul nostru pe termen lung, dac\ dorim s\ realiz\m o societate
durabil\.
Cuvinte cheie: de[euri, reciclare, reciclabil, compost, durabil, gunoi,
colectare, igienizare.

Data
începerii

Activitatea

Discutat\
în familie

Data
finaliz\rii

Centrul familial de reciclare
Reciclarea hârtiei
Compostarea
Saco[e pentru cump\r\turi
Repara]ii
Arunc\m sau refolosim?
Campania de igienizare
P\s\rile din ora[
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Centrul familial de reciclare
De ce ? (motiva]ie)
De obicei, o persoan\ produce cca. 1,31,7 kg de de[euri pe zi. Multe
gropi de gunoi vor fi închise datorit\ atingerii capacit\]ii maxime de
depozitare. Printr-o reciclare atent\, acas\, putem reduce cantitatea de
de[euri cu cel pu]in 50%. Exist\ îns\ mai multe tipuri de de[euri, pe
care le numim cu un termen generic ca fiind plastic: PETE (1) [i HDPE
(2) sunt reciclate în mod curent, LDPE (4) este mai pu]in reciclat, V (3),
PP (5), PS (6) sunt arareori reciclate. Pot fi identificate u[or deoarece
ambalajele respective au marcate siglele men]ionate mai sus.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!
!
!

Ne putem aproviziona cu saci, cutii sau co[uri.
Vom discuta cu membrii familiei ce ar trebui f\cut.
Vom colecta separat tot ce este reciclabil, conform
categoriilor: hârtie, plastic, sticl\, metal, de[euri organice
pentru compostare.
Vom utiliza câte un recipient (sac, cutie, co[) pentru fiecare
Transport\m apoi materialele reciclabile la un centru de
colectare.

Cu ce ? (materiale)
Saci, cutii, co[uri, mijloc de transport.

Cât? (timp/efort)
30 de minute pentru preg\tire, timp de discu]ie cu membrii familiei,
câteva minute în fiecare zi pentru separarea de[eurilor.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Vom participa la unul dintre cele mai remarcabile procese pentru
conservarea naturii: reciclarea! În plus, vom ob]ine o anumit\ sum\ de
bani pentru materialele pe care le pred\m la centrele de colectare.

{tia]i c\:
…în România, cca. 7080 % dintre de[euri sunt eliminate direct în mediu
pe terenuri mai mult sau mai pu]in controlate?

42
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Reciclarea hârtiei
De ce ? (motiva]ie)
Cu to]ii utiliz\m foarte mult\ hârtie [i cea mai mare parte poate fi
refolosit\. În medie, o persoan\ arunc\ cca. 50 kg de hârtie anual!
Hârtia irosit\ presupune nu numai pierderi de mas\ lemnoas\ , ci [i
energie (pentru a o produce [i a o transporta), dar [i o substan]e chimice
(necesare pentru a o prelucra), ce contribuie la poluarea mediului.
Majoritatea dintre noi utiliz\m caiete [i nu coli de hârtie separate, pentru
a ne lua noti]ie [i a ne face temele, dar, uneori, pentru a repeta lec]iile [i
a rezolva exerci]iile, folosim coli de hârtie ar fi bine s\ le folosim pe
ambele fe]e.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

Vom c\uta acas\ hârtia ce a fost întrebuin]at\ pe o singur\ fa]\
[i vom crea un loc de stocare o cutie; vom anun]a apoi
membrii familiei [i le putem solicita [i lor s\ contribuie.
Ne putem apoi interesa unde [i cum este colectat\ hârtia [i
putem organiza împreun\ cu familia transportul hârtiei la
centrele de colectare.
Putem „fabrica” noi în[ine hârtie: vom folosi câteva ziare sau
hârtii, având grij\ s\ elimin\ m absolut toate capsele, agrafele
[i celelalte accesorii pentru hârtie; m\run]im hârtia în
fragmente de 1 cm2 [i o l\s\m la macerat, într-un vas cu ap\
c\ldu]\, timp de 24 de ore. Dup\ macerare, amestecului i se
adaug\ apret sau clei. Dac\ exist\ posibilitatea se poate
amesteca con]inutul vasului folosind un mixer. Dac\ nu, se
poate fr\mânta cu mâna. În compozi]ia hârtiei se pot ad\uga
fire de a]\ de culori diferite sau buc\]i de hârtie colorat\. Pasta
ob]inut\ se întinde pe o plas\ de sârm\ flexibil\ de 20-30 cm2
[i se las\ la uscat. Dup\ ce s-a uscat se desprinde u[or de pe
plas\ [i se niveleaz\ (folosind de exemplu un fier de c\lcat).
Hârtia astfel ob]inut\ se poate decora cu desene sau colaje.
Dac\ pasta este suficient de dens\ se poate modela precum
plastelina.

Cu ce ? (materiale)
Cutii sau saci pentru colectarea hârtiei.
Hârtie veche, ap\, clei, apret, vase, mixer, culori, a]\ [i hârtie colorate
pentru „fabricarea” propriei hârtii.
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Cât ? (timp/efort)
30 de minute pentru preg\tire, timp de discu]ie cu membrii familiei,
câteva minute în fiecare zi pentru separarea hârtiei de celelalte de[euri,
o or\ pentru fabricarea propriei hârtii.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Dac\ recicl\m zilnic un ziar, vom economisi într-un an 100 kw/h [i vom
salva câ]iva arbori! De asemenea, putem ob]ine de la centrele de
colectare a hârtiei o sum\ de bani sau chiar hârtie pentru scris.

{tia]i c\:
…producerea hârtiei din de[euri conduce la o economie de energie de
60 %?
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Compostarea
De ce ? (motiva]ie)
Aproape jum\tate din con]inutul sacilor de gunoi este constituit\ din
resturile alimentare, precum [i din alte materiale organice. Dac\ vom
composta aceste materii organice, putem ob]ine îngr\ [\minte pentru
gr\din\ sau pentru plantele din ghivece [i jardiniere.

Cum ? (ac]iune)
Dac\ nu putem composta afar\, putem discuta cu familia dac\ e posibil
s\ compost\m în balcon sau chiar în apartament, caz în care e indicat
s\ utiliz\m numai de[euri vegetale proaspete f\r\ carne, pe[te sau
oase.

Cu ce ? (materiale)
Un castron sau o g\letu[\ în buc\t\rie, pentru colectarea de[eurilor
organice.; o cutie pentru compostare în gr\din\, sau cutie cu râme
pentru interior (râmele nu vor fugi! [i nici nu miros urât, ci doar a p\mânt
proasp\t).

Cât ? (timp/efort)
O or\ sau dou\ pentru amenajare [i discu]ii cu familia, câteva minute pe
zi pentru a controla cutia cu compost [i pentru a selecta [i ad\uga
de[eurile organice.

Ce c\[tig\m ? (rezultate)
Reducem sim]itor cantitatea de de[euri menajere [i chiar o economie
financiar\ dac\ ne gândim la îngr\[\ mintele pe care obi[nuiam s\ le
cump\r\m pentru plantele din cas\ sau din gr\din\.

{tia]i c\:
…în România, pentru colectarea, transportul, prelucrarea [i evacuarea
de[eurilor solide se consum\ 25 30 % din cheltuielile de mediu?
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Saco[e pentru cump\r\turi
De ce ? (motiva]ie)
Câte pungi de plastic arunc\m la sfâr[itul unei s\pt\mâni de
cump\r\turi? 2 sau 12? S\ ne gândim numai la supermarket, cofet\rie,
libr\rie [i nu numai.

Cum ? (ac]iune)
Putem începe cu crearea unei rezerve de saco[e din pânz\ sau de
plastic refolosibile, u[or accesibile. Dup\ ce aducem saco[ele acas\ [i
le golim, s\ ne asigur\m c\ le-am l\sat lâng\ u[\, pentru a ne aminti s\
le lu\m cu noi data viitoare când mergem la cump\r\turi. Atunci când
vânzatoarea ne va întreba: "Saco[\?", putem zâmbi [i apoi r\spunde:
"Nu, mul]umesc, o am pe a mea."

Cu ce ? (materiale)
Saco[e de pânz\ sau de plastic, refolosibile.

Cât ? (timp/efort)
Câteva minute pentru achizi]ionarea sau confec]ionarea saco[elor din
pânz\; câteva secunde pentru utilizarea lor.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Vom reduce cantitatea de de[euri de plastic ce vor fi depozitate în
gropile de gunoi ([i nu numai, având în vedere faptul c\ , fiind foarte
u[oare, pot fi antrenate de vânt [i purtate pe distan]e lungi). Putem chiar
economisi valoarea pre]ului pungilor sau saco[elor.

{tia]i c\:
…cantitatea total\ de mase plastice utilizat\ anual în România este de
166 000 tone, din care se recicleaz\ doar 5 %?
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Repara]ii
De ce? (motiva]ie)
Dac\ am num\ra toate lucrurile din cas\ pe care nu le utiliz\m pentru c\
ar necesita repara]ii, rezultatele ne-ar putea surprinde.

Cum ? (ac]iune)
Vom începe prin realizarea unui inventar al lucrurilor stricate sau care
necesit\ repara]ii. Separ\m apoi ceea ce poate fi reparat [i recicl\m cât
mai mult posibil. Realiz\ m un plan cu date [i ore pentru a repara ceea
ce se poate. Pentru lucrurile pe care nu le putem repara, vom ruga
p\rin]ii s\ g\sim: croitori, cizmari, ateliere de biciclete etc. Dac\ unele
repara]ii pot fi costisitoare, le putem dona unei organiza]ii de caritate
care ar putea s\ le folosesc\.

Cu ce ? (materiale)
Obiecte ce necesit\ repara]ii, trus\ de scule.

Cât ? (timp/efort)
3-4 ore pentru a identificarea obiectelor [i a atelierelor; mai mult timp
dac\ le repar\m noi în[ine sau p\rin]ii no[tri.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Pentru fiecare obiect pe care-l repar\m, contribuim la reducerea
resurselor întrebuin]ate pentru producerea unuia nou. În plus, avem
satisfac]ia c\ realiz\rii unui lucru util [i a economisirii unor bani.

{tia]i c\:
…în România, ponderea actual\ a de[eurilor recuperate [i valorificate
este de cca. 7 -10 %?

Copyright © 2004, The Sustainable Journey

47

Campania de igienizare
De ce? (motiva]ie)
Putem observa în jurul nostru (în parcuri, pe plaj\, pe str\zi) multe
de[euri: ambalaje de plastic, hârtie, metal, ziare, mucuri de ]igar\,
cioburi etc) [i probabil c\ mul]i dintre noi trecem nep\s\tori sau chiar
contribuim la aceast\ stare de fapt. Al]ii protesteaz\, dar nu intreprind
nimic. Iar ultimii dintre noi p\streaz\ cur\]enia, dar sunt prea pu]ini.

Cum ? (ac]iune)
Putem convoca o întâlnire a Eco-echipei noastre; vom c\uta apoi în
apropiere un loc acoperit de de[euri (parc, spa]iu verde etc) pe care îl
putem cur\]a. Vom separa de[eurile colectate pentru reciclare, dac\
este posibil, iar la aceast\ ac]iune putem solicita [i aportul locuitorilor
din zon\ sau al vecinilor de cartier. S\ nu uit\m s\ fotografiem locul
înainte [i dup\ activitatea de igienizare vom avea astfel o dovad\ a
faptului c\ se poate [i altfel. Vom încerca apoi s\ estim\m cantitatea de
de[euri colectate (în kg), precum [i ce procent s-a putut recicla. Vom
comunica apoi rezultatul ini]iativei noastre cât mai multor vecini.

Cu ce ? (materiale)
Mânu[i pentru fiecare membru al echipei, saci sau al]i recipien]i pentru
colectarea de[eurilor, mijloc de transport pentru ca sacii s\ fie du[i la
centrele de colectare.

Cât ? (timp/efort)
2-5 ore, în func]ie de distan]a la care se afl\ [i de suprafa]a ariei, precum
[i de num\rul de membri ai echipei.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Contribuim la îmbun\t\]irea st\rii mediului putem astfel fi mândri de
schimb\rile pe care le-am adus în cartier!

{tia]i c\:
…în România, un locuitor produce anual 12 tone de de[euri?
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P\s\rile din ora[
De ce ? (motiva]ie)
În ora[ele aglomerate [i poluate, odat\ cu reducerea zonelor verzi,
scade num\rul speciilor de p\s\ri. Putem ajuta îns\ p\s\rile, îngrijindule în sezonul rece.

Cum ? (activit\]i)
!
!
!

!

Putem evita producerea zgomotului puternic p\s\rile se pot
speria [i abandona propriile cuiburi.
Dac\ vom g\si pui c\zu]i din cuib, nu trebuie s\ îi atingem,
deoarece vor fi p\r\si]i de p\rin]ii lor.
Putem construi suporturi suporturi pentru ad\postirea [i
hr\nirea p\s\ rilor (recipiente de plastic utilizate, sticle sau
cutii din carton sau lemn). Le putem amplasa fie în apropierea
locuin]elor noastre, fie chiar în parcuri sau gr\dini.
Putem hr\ni p\s\rile cu de[euri organice provenite din
gospod\ria noastr\ (resturi de pâine, pe care oricum le-ai fi
aruncat).

Cu ce ? (materiale)
Sticle, pahare, cutii din plastic, carton, lemn.

Cât ?(timp/efort)
Câteva ore pentru a construi suporturile pentru hr\nirea p\s\rilor [i
câteva minute în fiecare zi pentru a le hr\ni.

Ce câ[tigi tu ? (rezultate)
Satisfac]ia faptului c\ am ajutat p\s\ri aflate probabil în dificultate [i c\
am contribuit la conservarea biodiversit\]ii naturale.

{tia]i c\:
…de[eurile alimentare reprezint\ 38 % din totalul de[eurilor casnice
generate în România?
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B. Se controleazã câte tipuri de deºeuri (plastic, hârtie, baterii,
sticlã, metal etc) sortezi pentru refolosire sau reciclare acasã ºi
noteazã aici:

A. Se cântãresc pungile pe care le ducem la gunoi într-o
sãptãmânã. Se însumeazã valorile ºi se împarte suma la numãrul
de persoane din familie.
Rezultatul reprezintã cantitatea de deºeuri produsã de o
persoanã sãptãmânal.

Deºeurile menajere

Mãsurãtorile urmãtoare vor fi realizate la începutul programului ºi
apoi, dupã ce am adoptat un comportament nou (de exemplu, dupã
ce am început sã colectãm separat hârtia ºi sã o depozitãm pentru a
o duce la un punct de colectare).

Acesta este un formular pe care îl vom completa acasã, împreunã
cu familia, folosindu-ne abilitãþile de detectiv. Ne va ajuta sã
cuantificãm schimbãrile realizate de noi înºine ºi de familia noastrã.
Astfel, va constitui o modalitate de a ne arãta nouã înºine, dar ºi
celorlalþi, cã avantajele unui nou comportament faþã de resursele
care ne înconjoarã sunt evidente.

Eco-evaluarea gospodãriei partea a II a

Sãptãmâna
..................

Alte deºeuri
metalice

Vineri

Haine vechi
Haine vechi

Total

Haine vechi
Haine vechi
Deºeuri nocive
pentru mediul
ambiant

Ziare ºi carton

Duminicã

Sticle ºi ambalaje
de plastic

Recipiente din
aluminiu

Joi

Sâmbãtã

Recipiente din
sticlã reciclabile

Resturi
alimentare

Tip

Kg sau buc

Tipuri de deºeuri

Miercuri

Marþi

Luni

Cantitatea de
gunoi - kg

% din
cantitatea
totalã

Sãptãmâna
..................

Cantitatea de
gunoi - kg

Luni

Miercuri

Recipiente din
aluminiu

Recipiente din
sticlã reciclabile

Kg sau buc

Tipuri de deºeuri

Tip

Joi

Alte deºeuri
metalice

Resturi
alimentare

Vineri

Sticle ºi ambalaje
de plastic

Marþi

Sâmbãtã

Ziare ºi carton
Haine vechi
Haine vechi

Duminicã
Total

Haine vechi
Haine vechi
Deºeuri nocive
pentru mediul
ambiant

% din
cantitatea
totalã
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5. Obiceiurile cump\r\torului
Putem începe cu o scurt\ analiz\ a lucrurilor ce ne înconjoar\: haine,
c\r]i, CD-uri, celelalte lucruri ce ne apar]in, dar pe câte le [i folosim? De
unele dintre ele poate am [i uitat. S\ nu uit\m îns\ c\ tot ceea ce
cump\r\ m presupune nu numai bani ci [i consum de resurse naturale
pre]ioase. Plasticul [i unele textile sintetice sunt ob]inute prin
prelucrarea combustibililor fosili, în timp ce lemnul, hârtia, ca [i unele
textile provin din prelucrarea materiei lemnoase din p\durile actuale;
metalele se g\sesc în subsol, iar extragerea lor înseamn\ consum de
energie, iar producerea hranei presupune costuri, ap\ [i soluri poluate.
Trebuie oare s\ renun]\m la mijloacele comode doar ca s\ ne lini[tim
con[tiin]a? Nu, pentru c\ apar tot mai multe produse ce nu d\uneaz\
naturii [i care sunt marcate în acest sens. Dac\ dorim s\ cumperi ceva
despre [tim c\ d\uneaz\ naturii îl putem cump\ra, ne vom str\ dui
ulterior s\ ne bucur\m de acesta, îns\ data viitoare putem face o alt\
alegere.
În ultimul timp s-a dezvoltat o nou\ ramur\ a design-ului, ecodesign-ul.
El urm\re[te crearea unor produse de larg consum, care s\ respecte
urm\toarele principii:
! Utilizarea eficient\ a materiilor prime [i a energiei
! Selectarea materialele ce nu provin din ecosisteme afectate
! Prevenirea polu\rii [i acumul\rii exagerate a de[eurilor
! Utilizeazarea materialelor reciclabile [i reciclate, precum [i a
tehnologiilor care consum\ cantit\]i reduse de energie
! Optimizarea ciclului de via]\ al produsului, astfel încât s\
devin\ u[or de utilizat, între]inut, actualizat, reutilizat, reciclat
! Simplificarea produselor, folosind pu]ine materiale [i
componente, care s\ permit\ totodat\ dezasamblarea [i
reciclarea
! Simplificarea transportului
! Evitarea riscurilor poten]iale pentru s\n\tatea uman\
! Utilizarea materialelor netoxice
! Respectarea drepturilor omului (prin evitarea exploat\rii unor
comunit\]i umane sau a unor membri ai acestora pentru
realizarea produsului)
Ecodesign-ul nu î[i propune s\ reinventeze obiectele, ci a ap\rut ca
urmare a faptului c\ produsele existente în prezent nu satisfac în
totalitate nevoile oeamenilor, inclusiv pe aceea de protec]ie a mediului.
Ecodesign-ul încearc\ s\ identifice c\i de reducere a impactului asupra
naturii pe care îl prezint\ produsele, men]inând îns\ o eficien]\ egal\,
dac\ nu superioar\.
Putem s\ ne bucur\m de resursele P\mântului f\r\ îns\ a le risipi!
Obiective fiecare dintre noi trebuie s\ alegem atent produsele pe care le
cump\r\m, în conformitate cu nevoile noastre [i ale familiei noastre, dar
evitând risipa de resurse.
Cuvinte cheie: poluare, fast-food, de[euri, resurse, durabil, etichet\
ecologic\, ciclu de via]\ al produselor, metale grele, acumularea în
lan]urile trofice, cloro-floro-carburi, radia]ii ultraviolete.
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Plan de activitate
Data
începerii

Activitatea

Discutat\
în familie

S\ gândim înainte s\ cump\r\m
Cât de des mânc\m la fast-food
Cadouri
Ambalaje [i produse
Ce mânc\m?
Ce sunt E-urile?
Cu baterie sau f\r\ baterie?
Freonul
În vacan]\
Animale de companie

54
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Data
finaliz\rii

S\ gândim înainte s\ cump\r\m
De ce ? (motiva]ie)
Cât de frecvent ne cump\r\m câte ceva, iar ulterior fie nu îl folosim, fie
nu ne e util? Câte alimente arunc\m pentru c\ se deterioreaz\ pân\ s\
le consum\m? Câte haine sau juc\rii zac în debara? Orice produs pe
care îl achizio]ion\m presupune un cost, nu numai pentru noi, ci [i
pentru mediu: materiile prime utilizate pentru ob]inerea acelui obiect,
energia - pentru transport [i depozitare.

Cum ? (ac]iune)
!
!

înainte de a cump\ra ceva s\ ne întreb\m: "de ce vreau asta?
Pot fi la fel de mul]umit cu ceva mai pu]in costisitor pentru
P\mânt?"
putem c\uta acele produse ce sunt ob]inute printr-o manier\
responsabil\ fa]\ de mediu.

Cu ce ? (materiale)
Nimic.

Cât ? (timp/efort)
Timp de gândire.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Mare parte din lucrurile pe care ni le cump\r\m (sau le primim) nu ne
sunt cu adev\rat necesare. Uneori cost\ timp [i efort dar întotdeauna
cost\ resurse naturale. Dac\ nu le vom cump\ra, vom contribui la
reducerea polu\rii, precum [i a risipei de resurse naturale.

{tia]i c\:
…în S.U.A., 70 80 % din cheltuielile pentru protec]ia mediului sunt
întrebuin]ate pentru colectarea, neutralizarea [i eliminarea de[eurilor?
În România, procentul este de doar 25-30%.
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Cât de des mânc\m la fast food
De ce ? (motiva]ie)
Obi[nuim din ce în ce mai des s\ lu\m masa la restaurante de tip fastfood. De[i gustul produselor este foarte bun, totu[i ele nu sunt foarte
bune pentru s\n\tatea noastr\.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

putem încerca s\ realiz\m o list\ cu produsele fast-food pe
care le consum\m într-o lun\
vom realiza apoi o list\ similar\ pentru restul familiei, apoi
pentru un grupul nostru de prieteni. Care sunt diferen]ele?
putem încerca s\ mânc\m mai rar la fast-food-uri, în schimb
putem preg\ti gust\ri simple, acas\, împreun\ cu familia sau
cu prietenii.

Cu ce ? (materiale)
Ingrediente pentru a preg\ti o re]et\ simpl\

Cât ? (timp/efort)
1 or\ pentru g\tit [i câteva ore pentru a ne bucura de produsul realizat,
împreun\ cu prietenii.

Ce câ[tigi tu ? (rezultate)
Contribuim la men]inerea propriei s\n\t\]i.

{tia]i c\:
… alimentele pr\jite sunt greu de digerat?
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Cadouri
De ce ? (motiva]ia)
De câte ori am primit cadouri pe care nu le doream [i nici nu ne
trebuiau? Dac\ vom reu[i s\ fim aten]i cu ce d\ruim celorlal]i, putem
evita repetarea acestei gre[eli. O bun\ metod\ ar fi aceea de a acorda
aten]ie persoanelor c\rora dorim s\ le facem un cadou s\ nu cump\r\m
obiecte doar din obliga]ie.

Cum ? (ac]iune)
!
!

putem realiza o list\ cu ceea ce îi putem ajuta pe prietenii
no[tri, în loc s\ le d\ruim cadouri de ziua lor de na[tere sau de
Cr\ciun
vom utiliza apoi aceast\ list\ de fiecare dat\ când dorim s\
oferim un dar

Cu ce ? (materiale)
Hârtie, creion.

Cât ? (timp/efort)
20 de minute pentru creionarea listei putem ad\uga la ea ori de câte ori
ne gândim la ceva nou. Timp pentru oferirea fiec\rui “cadou”.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Economisim nu numai bani, ci [i resurse naturale. Familia [i prietenii
no[tri vor fi cu adev\rat ferici]i datorit\ cadourilor noastre inedite.

{tia]i c\:
… extrac]ia materiilor prime utilzieaz\ cca. 50% din cheltuielile de
energie ale României?
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Ambalaje [i produse
De ce ? (motiva]ia)
Multe dintre produsele pe care le cump\r\m în mod curent sunt
ambalate excesiv cu mai multe straturi de hârtie, carton, plastic, folii de
aluminiu; implicit aceasta contribuie la cre[terea cantit\ ]ii de de[euri pe
care familia noastr\ le arunc\. Este deci mult mai simplu s\ cump\r\m
cu aten]ie decât s\ recicl\m.
Folsind saco[e (de plastic sau pânz\) ce pot fi reutilizate nu va mai fi
necesar\ achizionarea altora noi.

Cum ? (ac]iune)
!

!
!

Atunci când mergem la cump\r\turi putem s\ facem o list\ cu
produsele care sunt ambalate excesiv [i care apar]in unei
anumite categorii alimentare (de ex. dulciuri sau b\uturi
r\coritoare) vom încerca apoi s\ le evit\m.
Atunci când cump\r\m în special alimente, putem încerca s\
alegem produsele ambalate cât mai sumar.
Putem alege produsele [i în func]ie de gramajul pachetelor
(decât s\ cump\r\m 5 pachete de câte 200 g fiecare, mai bine
cump\r\ m 1 pachet de 1 kg) cantitatea de de[euri va fi mai
mic\ [i costurile de asemenea.

Cu ce ? (materiale)
Nimic special.

Cât ? (timp/efort)
Nimic mai mult decât de obicei, doar ceva mai mult\ aten]ie.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Cu un efort minim reu[im s\ reducem cantitatea de de[euri produs\, dar
[i cheltuielile noastre vor sc\dea.

{tia]i c\:
… prin reutilizarea a 5-6 pungi „salv\m” 55 l de petrol pe an, ceea ce
reduce cu 150 kg/an emana]iile de CO2 [i alte gaze ce favorizeaz\
existen]a efectului de ser\.
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Ce mânc\m?
De ce ? (motiva]ie)
O gospod\rie medie de patru persoane genereaz\ multe de[euri ca
urmare a consumului alimentar. O mic\ schimbare în obiceiurile
alimentare consituie o contribu]ie la crearea unui viitor durabil.

Cum ? (ac]iune)
!
!

Putem consuma produsele de sezon (totodat\ proaspete [i
ieftine).
Putem încerca s\ r\spundem la urm\torul test (…pentru a
vedea în ce categorie ne identific\m).

Nr.

Tipuri de produse

1
2
3
4
5
7
8
9
10
13
14
16
17
18

Produse lactate
Salat\ de crudit\ ]i
Pâine
Ap\ de la robinet
Fructe
Cafea
Produse fast-food
Zah\ r
Carne fiart\
Produse din soia
Miere
Fructe uscate
Sucuri naturale
Produse
conservate

În
fiecare
zi
+6
+5
+6
-5
+5
-7
-7
-5
-3
+5
+5
+5
+5
-7

De 1-2 ori/s\
pt\ mân\

De 1-2
ori/lun\

Niciodat\

+3
+2
+3

+1
+1
+1

0
0
0
+3
0
+1
+1
0
-5
0
0
0
0
0

-3

-2

+2

+1

-6
-6
-3
+5
+3
+4
+3
+3
-5

-4
-3
-1
+1
+1
+1
+1
+1
-3

Peste +50: avem o alimenta]ie corect\
Între +20 [i +50: organismul prime[te un aport echilibrat de alimente.
Între -10 [i +20: întotdeauna g\sim scuze pentru micile noastre
sl\biciuni. Organismul prime[te substan]e nutritive insuficiente. Ar fi
bine s\ ne str\duim s\ refacem componen]a ra]iei alimentare.
Între -20 [i -45: cantitatea de toxine stocat\ în organism cre[te în cazul
lipsei de vitamine [i de substan]e minerale.
Sub -45: acord\m foarte pu]in\ aten]ie calit\]ii alimenta]iei.

Cu ce ? (materiale)
Cu produse pe care le alegem noi în[ine!
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Cât ? (timp/efort)
3-4 ore pentru cump\r\turi [i prepare.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Prin schimb\rile aduse obiceiurilor culinare, ne putem bucura de o
s\n\tate mai bun\ [i contribuim implicit la realizarea unei dezvolt\ri
durabile.

{tia]i c\:
…substan]ele organice provenite din plante pot asigura un echilibru
perfect pentru dieta noastr\?
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Ce sunt E-urile?
De ce ? (motiva]ie)
E-urile sunt substan]e chimice artificiale, ad\ugate alimentelor cu rol de
conservant, îndulcitor, aromatizant etc. Fiecare este codificat printr-un
num\r pe care îl putem identifica pe ambalajele produselor, iar
cercet\rile [tiin]ifice atrag aten]ia asupra posibilului impact negativ
asupra s\n\t\]ii umane pe care îl pot avea acestea.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

Putem începe prin a ne informa cu privire la poten]ialul pericol
pe care îl prezint\ diverse E-uri (pres\, internet etc)
Vom realiza apoi o list\ cu 10 produse ce con]in cele mai multe
E-uri, încercând a le evita pe cât posibil în viitor
Vom identifica E-urile con]inute de produse precum: dulciuri,
b\uturi r\coritoare etc, care se reg\sesc cel mai frecvent în
alimenta]ia noastr\

Cu ce ? (materiale)
Articole din mass media, internat, pliante, bro[uri, cuno[tin]ele adul]ilor.

Cât ? (timp/efort)
Câteva ore pentru a c\uta informa]iile [i câteva minute pentru
lecturarea compozi]iei produselor.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Contribuim la men]inerea s\n\t\]ii noastre, cât [i la protec]ia mediului.

{tia]i c\:
…în prezent sunt utilizate în mod frecvent peste 500 de E-uri în
prcesarea alimentelor?
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Eticheta ecologic\
De ce ? (motiva]ie)
Etichetarea ecologic\ a produselor fabricate în ]ara noastr\ este rar
utilizat\, cu câteva excep]ii precum inscrip]ionarea urm\toarelor
sintagme: ”Produs ecologic pur” sau “Inofensiv pentru stratul de ozon”.
În marea majoritate a ]\rilor îns\ produsele prezint\ aceste etichete
ecologice. Nu exist\ îns\ un sistem universal de etichetare ecologic\,
îns\ eticheta-standard la nivel continental este cea eliberat\ de
Uniunea European\ . Produsele marcate cu etichet\ ecologic\ sunt
acelea care prezint\ un impact redus asupra mediului.
Etichetele ecologice pot fi identificate prin formule precum: „Nu
polua]i!”, „Nu arunca]i de[euri!”, „Produs periculos pentru mediu”, sau
prin men]ionarea procedeului de fabrica]ie ce respect\ normele
ecologice ori a tipului de ambalaj utilizat. Ultimele sunt [i cele mai
r\spândite, în Uniunea European\ fiind utilizate [i formulele: „ambalaj
refolosibil”, „ambalaj ob]inut integral sau par]ial din resurse secundare”
(cu men]ionarea procentului) sau „Grüne punct” (în Germania în
special), care precizeaz\ c\ ambalajul va fi sortat [i transportat la
firmele specializate în prelucrarea de[eurilor [i c\ produc\torul sau
comerciantul produsului marcat a încheiat un contract [i pl\te[te licen]a
corespunz\toare.
Scopul introducerii etichetei ecologice este acela de a promova
produsele care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul
ciclului de via]\ (în func]ie de alegerea materiilor prime, fabricarea,
inclusiv conceperea [i proiectarea, distribuirea, consumul [i utilizarea
pân\ la eliminarea sau distrugerea acestuia dup\ folosire), comparativ
cu alte produse apar]inând aceleia[i game de produse.
Promovarea acestor produse contribuie la utilizarea eficient\ a
resurselor naturale [i la îmbun\t\]irea protec]iei mediului prin furnizarea
c\tre consumatori de informa]ii corecte, exacte [i [tiin]ifice despre
produsele respective. Câteva dintre produsele c\rora li se acord\
eticheta ecologic\ sunt urm\toarele: ma[ini de sp\lat vase [i rufe,
aparate frigorifice, detergen]i [i produse de cur\]at, lacuri [i vopseluri,
produse textile, înc\l]\minte, becuri, hârtie, computere, îngr\[\minte
chimice.
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Cum ? (ac]iune)
!
!
!

Putem citi etichetele [i c\uta eventualele etichete ecologice
ori de câte ori achizi]ion\m un produs nou
Îi putem informa [i pe cei din jurul nostru cu privire la
semnifica]iile etichetei ecologice
Putem alege achizi]ionarea acelor produse etichetate
corespunz\tor.

Cu ce ?(materiale)
Nimic deosebit, doar pu]in\ aten]ie.

Cât ? (timp/efort)
Nimic mai mult decât de obicei.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Descuraj\m vânzarea produselor neetichetate corespunz\tor.

{tia]i c\:
…pentru a ob]ine eticheta ecologic\ fiecare produs parcurge etape de
verificare atât a componentelor sale cât [i a ambalajului?
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Cu baterie sau f\r\ baterie?
De ce ? (motiva]ie)
Fiecare persoan\ utilizeaz\ maxim 10 baterii anual, iar raportat la
num\rul de locuitori al ]\rii noastre, reiese un consum de 100 de
milioane de baterii anual. Fabricarea bateriilor presupune consumarea
unei cantit\]i de energie de 50 pân\ la 150 de ori mai mare decât poate
produce bateria respectiv\. Majoritatea bateriilor con]in metale grele
(cadmiu, mangan, plumb, nichel etc). Dispersate în mediu aceste
substan]e toxice se acumuleaz\ în organismele vii, de-a lungul lan]ului
trofic, pân\ la om, putând provoca tulbur\ri neurologice, alergii,
tulbur\ri de reproducere.
Bateriile reînc\rcabile (acumulatorii) con]in [i ele elemente toxice, dar
datorit\ reutiliz\rii lor, de pân\ la 1000 de ori, scade num\rul de baterii
utilizate, contribuind astfel la reducerea cantit\]ii de de[euri.
Acumulatorii sunt mult mai economic de utilizat decât bateriile
obi[nuite, în ciuda faptului c\ necesit\ o investi]ie mai mare la început.
Dintre acumulatori, variantele cu nichel [i cadmiu sunt de evitat pentru
c\ au o durat\ de via]\ mai scurt\ [i prezint\ o toxicitate ridicat\ datorit\
cadmiului.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!
!

Putem evita pe cât posibil cump\rarea [i utilizarea aparatelor
cu baterii, existând alternative: energia mecanic\ pentru
ceasuri, energia solar\ pentru calculatoare de buzunar etc
Putem folosi acumulatori (baterii reînc\rcabile)
Putem evit\ juc\riile ce func]ioneaz\ cu baterii
Putem evita acele obiecte cu utilizare temporar\, dar care
necesit\ baterii (felicit\ri muzicale, brelocuri luminoase sau
muzicale etc).

Cu ce ? (materiale)
Nimic.

Cât ? (timp/efort)
Nu mai mult decât de obicei, dar cu ceva mai mult\ aten]ie când
mergem la cump\r\turi.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Contribuim la reducerea cantit\]ii de de[euri periculoase [i economisim
[i o sum\ de bani.

{tia]i c\:
…o baterie de ceas, aruncat\ în mediu, poate polua 1 m3 de sol sau 400
l de ap\ pentru 50 de ani?
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Freonul
De ce ? (motiva]ie)
Cloro-fluoro-carburile (freonii) sunt substan]e chimice dispersate în
atmosfer\ sub form\ de aerosoli [i provenite din industria produselor
cosmetice [i a aparatelor de refrigerare (frigidere, congelatoare etc).
Freonul prezint\ efecte negative însemnate asupra mediului, el
favorizând extinderea g\urii din stratul de ozon, ce permite cre[terea
cantit\]ii de radia]ii ultraviolete ce ajung pe Terra.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

Putem s\ renun]\ m la spray-uri ce con]in freoni (citind cu
aten]ie eticheta)
Putem utiliza pulverizatoare pentru parfum în locul sprayurilor
Putem s\ ne încerc\m ca la achizi]ionarea noului frigider,
împreun\ cu p\rin]ii, s\ alegem unul care s\ nu elibereze freon

Cu ce ? (materiale)
Nimic.

Cât ? (timp/efort)
Nu mai mult decât de obicei, cu ceva mai mult\ aten]ie când mergem la
cump\r\turi.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Contribuim la reducerea cantit\]ii de de[euri periculoase [i totodat\
economisim o sum\ de bani.

{tia]i c\:
…exist\ o etichet\ ecologic\ ce indic\ efectele produselor respective
asupra stratului de ozon (“f\r\ cloro-fluoro-carburi”)?
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În vacan]\
De ce ? (motiva]ia)
Vacan]a va deveni o amintire pl\cut\ dac\ o vom petrece, chiar [i
par]ial, în natur\; putem astfel dedica mai mult timp c\l\toriilor.

Cum ? (ac]iune)
!
!
!

Putem planifica vacan]a urm\ toare împreun\ cu membrii
familiei sau cu ceilal]i parteneri de c\l\torie
Putem alege acele locuri în care vom ajunge plimbându-ne pe
jos sau cu bicicleta
Putem alege activit\]ile precum drume]iile, înotul, ciclismul
sau plimb\rile
care ne limiteaz\ nevoia de a utiliza
autoturismul.

Cu ce ? (materiale)
Bro[uri de c\l\torie [i h\r]i pentru a ne planifica vacan]a; pantofi sport
comozi pentru mers [i alergat; echipament pentru înot, drume]ii [i alte
activit\]i recreative.

Cât (timp/efort)
60 de minute pentru planificarea vacan]ei.

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Putem contribui la îmbun\t\]irea calit\]ii aerului [i economisim
cheltuielile legate de efectuarea c\l\toriei.

{tia]i c\:
…în România exist\ peste 500 de arii protejate vizitabile?
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Animalele de companie
De ce ? (motiva]ie)
Animalele de cas\ favorizeaz\ crearea unui climat emo]ional favorabil
în familie.

Cum ? (activit\]i)
!
!
!
!
!
!

Putem cump\ ra un animal de cas\
Ne putem informa despre cre[terea animalelor de cas\
Putem c\uta cel mai apropiat cabinet veterinar, unde vom
beneficia de servicii corespunz\toare, inclusiv vaccinarea
Vom acorda un timp determinat pentru îngrijirea animalului
Putem renun]a la cre[terea animalelor exotice acas\! În caz
contrar, vom contribui la ridicarea cererii pentru aceste
animale, favorizând astfel comer]ul ilegal acestor specii
S\ nu uit\m îns\ c\ nici „prietenul” nostru necuvânt\tor nu
trebuie s\ „polueze” mediul, astfel atunci când îl plimb\ m
putem strânge „murd\ria” pe care o las\ în urm\.

Cu ce ? (materiale)
C\r]i despre animale, hran\ pentru animale, o pung\.

Cât ? (timp/efort)
Câteva zeci de minute în fiecare zi

Ce câ[tig\m ? (rezultate)
Asigurarea unui climat emo]ional relaxat în propria cas\.

{tia]i c\:
….conform datelor statistice, majoritatea animalelor exotice capturate
pentru a fi comercializate pier în timpul transportului?
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Sãptãmâna

Sãptãmâna

Sãptãmâna

Sãptãmâna

Sãptãmâna

total produse

produse cu
etichetã
ecologicã

Etichetare ecologicã
Nimic sau
foarte
puþin

Hrana risipitã
O zecime

Mãsurãtorile urmãtoare vor fi realizate la începutul programului ºi
apoi, dupã ce am adoptat un comportament nou (de exemplu, dupã
ce am început sã citim în mod sistematic informaþiile de pe
etichetele produselor pe care le cumpãrãm).

Acesta este un formular pe care îl vom completa acasã, împreunã
cu familia, folosindu-ne abilitãþile de detectiv. Ne va ajuta sã
cuantificãm schimbãrile realizate de noi înºine ºi de familia noastrã.
Astfel, va constitui o modalitate de a ne arãta nouã înºine, dar ºi
celorlalþi, cã avantajele unui nou comportament faþã de resursele
care ne înconjoarã sunt evidente.

Eco-evaluarea gospodãriei partea a II a

Un sfert

O treime

Jumãtate

Mai mult de
jumãtate

Unele alimente sunt aruncate deoarece ori exced cantitativ, fie
calitãþile lor încep a prezenta alterãri înainte de a fi consumate. Câte
alimente sunt aruncate familia noastre? Verificãrile se vor înregistra
timp de o sãptãmânã.

B. Hrana risipitã

O metodã de mãsurare a efectului asupra mediului al obiceiurilor
noastre cu privire la cumpãrãturi constã în identificarea valorii
procentuale a produselor cu etichetã ecologicã. Vom ruga pe toþi cei
din familie care efectueazã cumpãrãturi sã ne ajute la completarea
tabelului urmãtor. Procedând în acest mod atât înainte, cât ºi dupã
parcurgerea programului, vom nota în tabel.

A. Etichetarea ecologicã

Obiceiuri ale cumpãrãtorului
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6. S\ ne invit\m prietenii în
C\l\toria Durabil\
6.1 S\ ne invit\m prietenii în C\l\toria Durabil\
În calitate de membri ai unei Eco-echipe, putem împ\rt\[i prietenilor
no[tri propria experien]\ , [i putem astfel contribui la formarea unor noi
Eco-echipe, al c\ror instructor putem fi chiar noi. Sistemul este foarte
simplu fiecare dintre noi avem cercul nostru de cunoscu]i, iar fiecare
din cunoscu]ii no[tri are cercul s\ u de cunoscu]i [i lista va continua.
Similar cu propagarea unui val. Mul]i am primit prin e-mail a[a-numitele
“scrisori ale fericirii” “rescrie]i-o de 10 ori [i trimite]i-o prietenilor t\i”.
Aceea[i strategie ar putea fi utilizat\ [i pentru r\spândirea unui lucru
bun, nu ?
Putem s\ consider\m câte avantaje vom ob]ine dac\ vom r\spândi
ideile schimb\rilor comprotamentale cu ajutorul Eco-echipei. Nu este
necesar s\ îi convingem pe to]i cei afla]i în jurul nostru [i care probabil
prezint\ dubii cu privire la aceasta, vom pierde energie [i entuziasm.
Schimb\rile pot deveni efective atunci când noile obi[nuin]e vor fi
vizibile celorlal]i prin con]inutul pozitiv: câ[tig sau interes. Adoptarea lor
nu presupune efort deosebit, activitatea desf\[urându-se în timp tot ce
ce este nou se parcurge cu pa[i mici. {i cum am participat deja la
activit\]i în cadrul Eco-echipei, cea mai bun\ reclam\ pentru ceilal]i
suntem noi în[ine.
Putem începe prin organizarea unei întâlniri la care s\ ne invit\m
prietenii, cunoscu]ii [i vecinii, ocazie cu care le vom prezenta principiile
Eco-echipei; în mod similar, invita]ii no[tri pot organiza propriul grup. În
acest scop vom r\sfoi agenda telefonic\, vom urm\ri ce întâlniri
urmeaz\ (pentur noi sau pentru membrii familiei noastre) în viitorul
apropiat (cu colegii de clas\, [edin]a comitetului de bloc, [edin]a cu
p\rin]ii la [coal\) îi putem invita pe to]i.
Datorit\ experien]ei noastre în cadrul unei Eco-echipe, putem acum s\
cre\m propriile Eco-echipe, per care s\ le coordon\m. Ac]iunile noastre
nu se vor limita strict la modific\ri adoptate în cadrul gospod\riei, ci [i la
nivel de [coal\, cartier etc. Am putea astfel s\ ini]iem crearea unei zone
verzi în propriul cartier sau amenajarea unui loc de joac\ în vecin\tatea
blocului.
Pentru preg\tirea unei întâlniri a Eco-echipei, vom urma etapele:
!
!
!
!

Vom preg\ti cu aten]ie subiectul pe care îl vom discuta
Vom c\uta date statistice locale sau orice informa]ii relevante
pentru tema aleas\
Ne putem gândi cum s\ organiz\m întâlnirea mai atractiv
Vom întocmi un program am\nun]it al întâlnirii (respecând
principiile sinergiei).
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La debutul fiec\rei întâlniri, o vom analiza pe precedenta
!
!
!
!

Vom solicita astfel participan]ilor s\ completeze Ecoevaluarea ini]ial\.
Fiecare participant va expune propriile rezultate relativ la tema
anterioar\
Utilizând Eco-evaluarea individual\, le putem reaminti ce au
planificat
Dac\ unii membri ai Eco-echipei nu [i-au atins scopul, putem
stabili împreun\ o nou\ întâlnire [i dac\ au nevoie de ajutor

Câteva sfaturi pentru organizarea cu succes a activit\]ii în cadrul Ecoechipei:
!

!

!
!
!

!
!
!

!

Crea]i, inventa]i, încerca]i! Cauza schimb\rii
comportamentale nu reprezint\ preocuparea impus\ de
catastrofele ecologice, ci necesitatea fiec\ruia de a ne
schimba via]a spre mai bine.
Gândi]i local, ac]iona]i local! Este o chestiune a combin\rii
intereselor: ceea ce este bine pentru noi, nu este neap\rat bun
[i pentru Terra, dar ceea ce este bun pentru Terra, în final va fi
bine [i pentru noi.
Gândi]i pozitiv! Exist\ persoane, companii [i chiar guverne
ce au o atitudine total indiferent\ fa]\ de mediu. Dar sunt [i
foarte multe exemple pozitive. S\ le caut\m pe acestea.
Înv\]a]i s\-i asculta]i pe al]ii! Putem clarifica convingerile [i
punctele de vedere ale altor oameni, c\utând leg\tura cu
propriile convingeri.
Identifica]i interesele comune! Nu putem crea un mediu
stabil de trai împ\r]ind lumea în “noi” [i “ei”. Noi, to]i, suntem
vinova]i de problemele existente, deci împreun\ vom încerca
s\ le rezolv\m.
Str\dui]i-v\ s\ v\ expune]i p\rerea în mod pozitiv! Vom
vorbi despre ceea ce ne place [i nu despre ceea ce nu ne
place.
Împ\rt\[i]i [i celorlal]i din experien]a anterioar\! Putem realiza
acest lucru în timpul întâlnirilor Eco-echipei.
Ac]iona]i! Dezvoltarea durabil\ a unei societ\]ii se bazeaz\
pe decizii de adoptate pe termen lung [i pe asumarea
responsabilit\]ilor. Pentru a fi motiva]i s\ ne implic\m pe o
durat\ îndelungat\, trebuie s\ ob]inem câ[tiguri directe.
Colabora]i! “Dac\ [i eu [i tu câ[tig\m, va câ[tiga [i Terra”

S\ ne amintim acum ce am gândit, sim]it [i pus sub semnul întreb\rii la
prima întâlnire a Eco-echipei. Comparativ cu acel moment, acum
putem indentifica în ce fel am modificat propriul stil de via]\, ce am
înv\]at de la colegii din Eco-echip\ [i ce au înv\]at ei de la noi, ce am
putea face în continuare.
La final, putem aloca pu]in timp evalu\rii programului, urm\rind
eviden]ierea aspectelor pozitive, respectiv negative. Astfel putem
continua programul, dezvoltându-l [i îmbun\t\]indu-l.
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Dorin]a noastr\ de a ajuta natura prin transformarea propriului stil de
via]\ într-unul durabil permite îmbun\t\]irea s\n\t\]ii [i calit\]ii vie]ii.
Solu]ia ar fi reprezentat\ de adoptarea urm\toarelor m\suri (Cei 5 R):
!
!
!
!
!

Refuzarea produselor excesiv ambalate
Returnarea recipientelor de sticl\ [i de plastic, atunci
Reutilizarea recipientelor de sticl\, metal [i plastic, a hainelor
[i a pieselor de mobilier, donându-le celor care au cu adev\rat
nevoie de ele
Repararea bunurilor, evitând aruncarea lor
Reciclarea hârtiei, a plasticului, a metalului, prin predarea lor
la centrele de reciclare locale sau prin compostarea de[eurile
organice

Copyright © 2004, The Sustainable Journey

73

6.2 Arta [i mediul
La sfâr[itul activit\]ilor propuse în cadrul Eco-echipei, vom transpune
experien]a acumulat\ într-un produs artistic, cu ajutorul unui artist
profesionist, ce poate îmbr\ca forma unei picturi, sculpturi etc; obiectul
de art\ va fi dovada durabilit\]ii comportamentelor asumate de noi [i de
colegii no[tri din Eco-echip\.
De[i la prima vedere nu exist\ nici o leg\tur\ între utilizarea ra]ional\ a
resurselor de ap\ [i energie, sau cu reciclarea de[eurilor, în realitate
salvarea pierderilor sau chiar [i simplul gest de reutilizare a hârtiei
constituie o modalitate de conservare a naturii [i a resurselor naturale.
Programul în care am fost implica]i pân\ acum a demonstrat nu numai
interrela]ionarea strâns\ dintre ac]iunile noastre cotidiene cu starea
general\ a ecosistemului global, cât [i necesitatea împ\rt\[irii
experien]elor [i mai ales a modelelor de comportament adoptate de
câtre fiecare dintre noi celorlal]i din jurul nostru; dac\ membrii familiei,
prietenii [i vecinii no[tri au avut posibilitatea s\ le cunoasc\ în cadrul
întâlnirilor organizate de noi, ceilal]i le pot afla datorit\ operei de art\.
Pentru c\ nu to]i suntem înzestra]i cu talent artistic, avem nevoie de o
persoan\ care s\ ne ajute la realizarea obiectului; îl putem îns\ ajuta
prin discu]ii pentru clarificarea mesajului artistic pe care vrem s\ îl
transmitem.
Viziunea noastr\ artistic\ poate lua forma unei sculpturi, poate chiar în
manier\ modernist\, folosind materiale reciclabile (de[euri de plastic,
metal, lemn, carton etc), asamblate într-un tot unitar, inovând tehnicile
de lucru prin folosirea unor materiale neconven]ionale.
Rolul artistului este de a prelua o experien]\ pozitiv\, pe care ai
dobândit-o cu to]ii în cadrul Eco-echipei [i de a o transforma într-un
obiect de art\ care s\ reaminteasc\, nu numai nou\ [i colegilor no[tri, ci
tuturor, dorin]a noastr\ de schimbare, capacitatea de înv\]are prin
experien]\, dorin]a de asigurare a resurselor naturale nu numai pentru
genera]iile prezente, cât [i pentru cele viitoare.

S\ nu uit\m c\ atunci când „[i eu [i tu câ[tig\m,
va câ[tiga [i Terra”!
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Cuprins
La începutul C\l\toriei Durabile
Începutul C\l\toriei Durabile
Energia
Apa
De[eurile menajere
Obiceiurile cump\r\torului
S\ ne invit\m prietenii în C\l\toria Durabil\
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