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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 Cãlãtoriei Durabile
1.1 Proiectul Cãlãtoria Durabilã

Global Action Plan (G.A.P.)
G.A.P. (Global Action Plan) reprezintã o organizaþie internaþionalã ce a
acumulat o experienþã de 14 ani desfãºurându-ºi activitatea în 17 þãri.
G.A.P. Olanda, organizaþia care a iniþiat G.A.P. în România, ºi-a
transformat statutul, devenind în prezent The Sustainable Journey
Foundation ºi având peste 10 000 de membri.
Viziunea G.A.P. constã în aceea conform cu care oamenii îºi pot
schimba din proprie iniþiativã stilul de viaþã ºi practicile curente pentru
protejarea mediului înconjurãtor, în condiþiile în care vor beneficia de
orientarea ºi sprijinul adecvat. Procesul de asistare a membrilor unei
comunitãþi în vederea adoptãrii unui comportament ecologist, durabil,
poartã denumirea de empowerment.

Ghidul Instructorului pentru o cãlãtorie durabilã
Acest ghid ne oferã tuturor posibilitatea de a iniþia o activitate similarã cu
cea desfãºuratã în prezent în multe þãri. Cu puþinã atenþie, cu fiecare
temã parcursã, fiecare poate descoperi mici schimbãri pe care le poate
aplica în propria gospodãrie. Cu timpul acestea pot aduce beneficii
materiale, economii, precum ºi asigurarea unui mediu mai sãnãtos
pentru fiecare membru al familiei. În acest mod, pas cu pas, acestea vor
deveni obiceiuri.
Cel mai uºor este sã începem cu copiii. Ei sunt mai receptivi la nou ºi
mai atenþi la detaliu. La vârsta lor, totul li se pare posibil. De aceea devin
mai îndrãzneþi, iar imaginaþia lor poate revela idei uºor aplicabile,
extrem de utile ºi profitabile.
Ideile lor pot fi valorificate însã doar cu ajutorul pãrinþilor. În definitiv ei
sunt cei care decid asupra eventualelor schimbãri adoptate în propriul
cãmin.

Utilizarea Ghidului
Înainte de a porni la drum, fiecare cãlãtor trebuie sã îºi verifice bagajul.
Sunt aleºi colegii de drumeþie (ceilalþi membri ai Eco-echipei),
intinerarul de parcurs (planificarea temelor), datele necesare
(informaþiile pentru subiectele propuse), mijlocul de transport
(activitãþile). Nu trebuie sã uitãm de unde am plecat pentru ca la sfârºit
sã putem sã observãm cât am parcurs ºi unde am ajuns.
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Fiecare dintre noi avem drumul propriu, nimeni nu ne poate reproºa cã
mergem prea repede sau cã îi devansãm prea mult pe ceilalþi.
Explicaþia constã în faptul cã fiecare avem propria direcþie, ce poate
diferi sau se poate întrepãtrunde cu direcþiile celorlalþi. Ceea ce este
important este ca drumul sã ne fie plãcut tuturor ºi ca din fiecare pas
realizat împreunã fiecare sã învãþãm câte ceva util.
Ghidul adresat instructorului conþine detaliile necesare pentru
organizarea Eco-grupei ºi pentru conducerea ºi desfãºurarea
activitãþilor în cadrul acesteia. Rolul instructorului în cadrul Eco-echipei
nu este cel caracteristic unui lider, ci se apropie de poziþia unui arbitru.
Nu el este cel care decide asupra activitãþilor, ci membrii Eco-echipei
au libertatea sã îºi aleagã drumul. Misiunea instructorului este foarte
importantã: aceea de urmãri ca întâlnirile eco-echipei sã fie eficiente ºi
mai ales ca Eco-echipa sã progreseze. El va evidenþia faptul cã puterea
schimbãrii stã în fiecare membru al Eco-echipei. Identificarea unor
responsabili pentru marile probleme ale omenirii sau simpla abordare a
unui subiect doar prin prisma acestui punct de vedere nu este de dorit în
cadrul Eco-echipei. Totodatã poate face ºi el parte din Eco-echipã ºi
poate experimenta acasã subiectele dezbãtute în cadrul întâlnirilor
dedicate subiectelor desemnate.
Instructorul dispune de tehnici ºi metode cu ajutorul cãrora asigurã
eficientizarea activitãþii Eco-echipei ºi evitã monotonia întâlnirilor.
În Ghidul elevului sunt incluse toate activitãþile propuse de cãtre noi.
Acestea nu constituie însã decât o serie de modele sau simple exemple
ce pot fi completate sau înlocuite de altele asemenea propuse de
membrii Eco-echipei. Fiecare caz este particular, prin urmare nu existã
o reþetã idealã sau universal valabilã. Tot în acest material sunt
prezentate ºi eco-evaluãrile ce trebuie completate pentru a obþine o
imagine asupra punctului de start, a fiecãrui moment al programului,
precum ºi a momentului în care se va realiza bilanþul de final.
Vã invitãm aºadar alãturi de noi ºi vã dorim o cãlãtorie plãcutã!

Eco-echipa
Din ce în ce mai mulþi oameni manifestã preocupare faþã de problemele
de mediu. Dar ce poate face concret fiecare dintre noi? Ce putere poate
avea o mânã de oameni, dacã planeta este poluatã de marile consorþii
industriale, iar guvernele iresponsabile încurajeazã rãzboaiele ºi
epuizarea resurselor naturale?
Un timp îndelungat s-a crezut cã voinþa conducãtorilor ºi entuziasmul
maselor constituie calea succesului. Eºecul acestor iluzii a fost dureros.
Cu toate acestea, fiecare dintre noi schimbãm zi de zi, pas cu pas, o
micã parte din lumea care-l înconjoarã. Dar, dacã fiecare dintre noi face
acelaºi lucru?
Eco-echipa este denumirea datã acelor grupuri de iniþiativã care adoptã
principiile schimbãrii menþionate mai sus. O Eco-echipã este formatã în
general din 6-8 persoane, însã mãrimea ei poate sã ajungã la 30-50
persoane, datoritã modului diferit de constituire.

2
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Aceste echipe sunt alcãtuite din vecini, colegi sau alte grupuri de
prieteni unite prin interese comune, toate convergând spre dezvoltarea
unui stil de viaþã ºi de muncã durabil. Deseori aceasta are drept
consecinþã obþinerea unor economii remarcabile datoritã salvãrii
pierderilor ºi reducerii consumului excesiv de energie ºi de apã.
Primele subiecte de lucru propuse spre a fi abordate în cadrul Ecoechipei sunt: problema deºeurilor menajere, consumul ridicat de
energie ºi de apã, poluarea aerului determinatã de traficul auto,
atitudinea consumatorului.
Asocierea dintre exprimarea artisticã
Eco-echipe, ca parte a
proiectului „Cãlãtoria durabilã”, reprezintã o oportunitate unicã.
Aceasta combinã conºtientizarea problemelor de mediu, coeziunea
socialã, educaþia, autodeterminarea, mobilizarea, exprimarea artisticã
dar ºi distracþia.
Condiþiile actuale de locuit, în blocuri de locuinþe, pot fi uºor
îmbunãtãþite atunci când locuitorii înºiºi devin motivaþi ºi le sunt oferite
ºansele de a-ºi înfrumuseþa vecinãtatea.
Cu sprijinul instructorului Eco-echipei ºi al artistului profesionist,
echipele vor crea un produs artistic ce va ilustra relaþiile, dependenþa ºi
legãturile pe care le au faþã de mediul de viaþã ºi specificul cultural
românesc.
Eco-echipele din Rotterdam au experimentat deja ideea acestui proiect
alegând câteva strãzi din oraº; acestea au fost transformate, devenind
mai sigure, mai vesele, mai luminoase. ªi acesta este exact obiectivul
pe care proiectul trebuie sã îl atingã: sã asigure condiþii în care locuitorii
sã poatã crea diferenþe vizibile pentru comunitatea lor, pentru a deveni
mai sigurã, mai plãcutã.
Produsul artistic poate îmbrãca forma unei sculpturi, a unei picturi pe
una din laturile unei clãdiri, sau, de exemplu, crearea ºi instalarea unor
panouri de energie solarã pentru iluminatul artistic al strãzii. În toate
aceste cazuri impulsul artistic va fi dat pentru un viitor durabil.
Proiectul „Cãlãtoria Durabilã”/”The Sustainable Journey” a fost
implementat concomitent, cu succes, de cãtre fundaþia olandezã The
Sustainable Journey în trei oraºe oraºe înfrãþite din Europa: Constanþa,
în colaborare cu ONG Mare Nostrum, Burgas Fundaþia Greener
Burgas ºi Rotterdam The Sustainable Journey Foundation. Proiectul a
beneficiat de finanþarea Ministerului Afacerilor Externe al Olandei prin
Programul MATRA. În prezent, ONG Mare Nostrum sprijinã înfiinþarea
organizaþiei The Sustainable Journey Romania.

Copyright © 2004, The Sustainable Journey

3

Principiul autodeterminãrii sau de la cuvinte la acþiune
În cadrul Eco-echipei mult uzitata scuzã: “Nu e problema mea, deci nu
mã priveºte!” nu poate fi invocatã. O contribuþie individualã poate
pãrea la un moment dat ca fiind nesemnificativã, dar toþi împreunã
suntem în mãsurã sã schimbãm mediul , în primã etapã pe cel imediat
apropiat nouã, ºi apoi mediul înconjurãtor în ansamblul sãu.
Pentru atingerea acestui scop se utilizeazã principiul psihologic al
empowerment -ului.
Acest cuvânt nu prezintã un corespondent în limba românã. Uneori
acesta este tradus prin “autoabilitare”, “autodeterminare”, “dobândire
de forþã” sau “ încredere în sine”. Putem spune cã acest concept se
descrie ca o reunire a eficienþei propriilor eforturi, a sentimentului de
autorealizare, a controlului asupra unei situaþii, a entuziasmului ºi a
bucuriei de a lucra în grup, a optimismului ºi a încrederii în sine.
Acest principiu se bazeazã pe douã aspecte: unul referitor la modul în
care fiecare poate face faþã unor situaþii sau desfãºura diferite activitãþi
ºi un altul referitor la factorii interni ºi externi ce determinã în fiecare
dintre noi eliberarea puterii interioare.
Comunicarea presupune acumularea de informaþii, prelucrarea lor,
utilizarea ºi aplicarea lor. Însã scopul comunicãrii poate fi ºi acela de a
influenþa alte persoane, de a-i determina sã mediteze sau sã acþioneze.
De obicei, credem cã prin simpla informare a altor persoane, acestea
vor înþelege ºi vor acþiona în consecinþã. Acest considerent a stat ºi stã
în continuare, în principal, la baza marilor ºi costisitoarelor campanii
publicitare.
Deºi pare atât plauzibil cât ºi logic, în practicã acest principiu nu
funcþioneazã. Se realizeazã fãrã încetare campanii de informare
referitoare la pericolul prezentat de fumat. Dacã aceastã campanie ar fi
prezentat un model de succes, pânã în acest moment nu ar mai fi fumat
nimeni.
În realitate tocmai contrariul pare a se apropia de realitate. Cantitãþi
impresionante de informaþii trec pe lângã noi zi de zi, poate de sute sau
chiar mii de ori mai mult decât putem face faþã în realitate. Într-un fel sau
altul selectãm informaþiile pe care ni le însuºim.

Spirala autodeterminãrii
Un alt mod de a înþelege este acela de a privi informaþia ºi acþiunea ca
fiind douã puncte situate pe un cerc. Al treilea punct este reprezentat de
interes. Cele trei puncte se înscriu pe o orbitã constantã.
În concluzie: Vom cãuta acele informaþii referitoare doar la aspectele
care ne intereseazã.
În acest caz, mai este oare posibil sã oferrim oamenilor informaþii noi?
Existã modalitãþi de a pãtrunde în cerc, iar cel mai bun mod este acela
de a transforma cercul într-o spiralã.
Trebuie deci sã ºtim de unde sã începem!
4
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Începem cu interesul
În întâlnirile „faþã în faþã”, avem întotdeauna ºansa sã începem cu ceva
pentru care existã o preocupare certã ºi faþã de care se manifestã un
anumit interes. Primul pas este sã manifestãm grija pentru ceilalþi. Dacã
ne preocupã într-adevãr cei din jurul nostru ºi o dovedim, putem afirma
cã spirala a început.
Secretul: Sã ne afirmãm interesul ºi grija!

Continuãm prin a acþiona
Cu cât devine mai uºor sã luãm atitudine, cu atât devine mai mare
posibilitatea pãtrunderii în cerc la acest punct.
Secretul: Sã acþionãm!
Din alt punct de vedere, în momentul în care am încercat ceva ºi am
înregistrat o reuºitã, sfera nostrã de acþiune s-a lãrgit concomitent. Deci
ne putem permite sã ne lãrgim, de asemenea, ºi sfera de interes. În
acest fel devenim mai receptivi la informaþii noi.

Spirala o metodã de a înþelege progresul social
Trãim într-o societate în care spiralele sunt caracterizate printr-o
tendinþã descendentã. Politicienii, oamenii de afaceri ºi cercetãtorii
aparent dau dovadã de o deosebitã plãcere atunci când ne dau de
înþeles cã suntem „prea neînsemnaþi” pentru a putea influenþa mersul
lucrurilor, iar complexitatea vieþii cotidiene nu ne permite sã identificãm
ce este mai bine pentru noi înºine.
Dacã am porni de la afirmaþia conform cãreia dacã fiecare dintre noi
este prea mic pentru a schimba ceva, generalizând, toþi suntem prea
mici pentru a reuºi ceva, statul nostru e prea mic pentru a influenþa
Europa, Uniunea Europeanã este prea micã pentru a influenþa
economia globalã, probabil nu am progresa prea mult sau chiar deloc.
Dacã însã modelul acesta al spiralei ar fi mai bine cunoscut, fiecare
dintre noi am realiza cã factorii de decizie ºi mass-media fac parte dintro alianþã nedeclaratã, ce genereazã numai spirale descendente.
În aceastã situaþie este important sã ne profitãm de fiecare oportunitate
pentru a reorienta spiralele, imprimându-le, de acestã datã, o tendinþã
ascendentã.
ªi totuºi, noi constituim societatea ºi cine o poate influenþa în mai
mare mãsurã dacã nu noi înºine?
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Aplicaþie
Pentru a putea aplica acest principiu pe viitor în întâlnirile Eco-echipei,
sã încercãm sã rãspundem alãturi de elevi la urmãtoarele întrebãri:
! Am încercat sã îi influenþãm pe cei din jurul nostru prin
transmiterea de informaþii?
! Au avut efect pe termen scurt sau lung?
! Am fost vreodatã influenþaþi de altcineva ºi dacã da, cum?
! Ne poate ajuta spirala autodeterminãrii sã înþelegem de ce am
fost influenþaþi de ceilalþi?

Organizarea Eco-echipei
Eco-echipa este constituitã din 6-8 elevi ºi funcþioneazã pe principiul
întâlnirilor de grup, stabilite în principiu sãptãmânal. Pentru fiecare
întâlnire este desemnat, prin consensul tuturor participanþilor, liderul
întâlnirii respective. Corespunzãtor întregului program de activitate au
fost propuse 4 teme fundamentale pentru a fi supuse dezbaterii:
Energia, Apa, Deºeurile menajere ºi Obiceiuri ale cumpãrãtorului, iar
discuþiile pe marginea acestora sunt finalizate prin întâlnirea de “ecoevaluare finalã”. Întâlnirea de final este dedicatã atragerii în program a
altor persoane.
Programul debuteazã cu “Întâlnirea de start”, pe parcursul cãreia elevii
se cunosc ºi stabilesc programul colaborãrii ulterioare. Totodatã ei vor
“inventaria” alãturi de pãrinþi propriile gospodãrii, mãsurând nivelul
consumului de resurse. Astfel, se contureazã situaþia de pornire.
Compararea propriului stil de viaþã cu al celorlalþi poate conduce spre
adoptarea de schimbãri. Fiecare decide ce se poate schimba în propria
casã. Important este ca scopurile sã fie realizabile ºi reale. Nu este
necesar a se tinde cu orice preþ spre atingerea anumitor rezultate,
important este sã se formeze baza unui stil de viaþã, mult mai favorabil
atât pentru fiecare dintre noi, cât ºi pentru mediul înconjurãtor.
Dupã „Întâlnirea de start”, Eco-echipa se întruneºte minimum o datã
pentru fiecare temã, ocazie cu care participanþii îºi îmbunãtãþesc pas
cu pas “comportamentul ecologist”. Pentru fiecare temã se oferã
voluntar unul sau doi membri ai Eco-echipei, care vor dezvolta
subiectele propuse ºi cu ajutorul cãrora vor fi înregistrate rezultatele
practice, obþinute la tema precedentã, se va pune în discuþie
urmãtoarea temã ºi se vor identifica urmãtorii paºi concreþi. Dacã am
urma cu stricteþe programul ar putea deveni posibilã atingerea tuturor
scopurilor propuse. Conform experienþei acumulate de Eco-echipele ce
funcþioneazã în alte þãri, parcurgerea acestui program poate facilita
schimbarea multor obiceiuri.
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Principiul sinergiei pentru eficientizarea întâlnirilor
Trãim într-o societate în care deºi privim timpul ca pe o resursã limitatã,
ne conducem întâlnirile ca ºi când am dispune în mod discreþionar de el.
Metoda sinergiei a fost elaboratã de Erhard Fleck din Suedia.
Principiile ce stau la baza acestei metode au demonstrat cã sunt
aplicabile unei varietãþi de grupuri sau întâlniri. Diferenþa dintre o
întâlnire sinergicã ºi una obiºnuitã constã în urmãrirea unei agende
dinamizate.
Poate exista sau nu o agendã planificatã din timp de cineva, cu
siguranþã programul în desfãºurare va fi abordat dintr-o perspectivã
mult mai dinamicã.

Modelul întâlnirii sinergice
Liderul întâlnirii
Liderul întâlnirii este acea persoanã care coordoneazã construirea
agendei. Rolul sãu diferã fundamental de cel al membrilor-voluntari
care s-au oferit a dezvolta un anumit subiect, dar poate lua ºi el cuvântul
ºi poate conduce discuþiile în timpul întâlnirii. El se concentreazã
asupra conceperii unei agende dinamice ºi respectãrii ei întocmai.
Chiar de la început trebuie precizat expres timpul alocat pentru
întâlnire.
„Lista dorinþelor”
Fiecare persoanã îi comunicã liderului întâlnirii ce teme ar dori sã fie
abordate în timpul acelei întâlniri. Acesta înscrie în ordinea de zi, într-o
manierã accesibilã vizual tuturor (flipchart, tablã), dupã modelul:
Numele celui ce propune; Tema propusã; Timp estimativ, subiectul
menþionat.
Cel care propune o temã estimeazã totodatã ºi timpul necesar pentru
dezbatere. Timpul total alocat întâlnirii nu trebuie sã influenþeze timpul
estimat de fiecare participant Existã construitã în mod eronat în unele
grupuri mentalitatea conform cu care timpul disponibil trebuie împãrþit la
numãrul de participanþi. În estimarea timpului se ia în considerare atât
cât este necesar grupului pentru a fi alocat discutãrii unei teme în
funcþie de importanþa ºi de complexitatea ei.
Ordinea subiectelor este mai puþin importantã în aceastã etapã.
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Timpul total necesar
Timpul estimat este însumat, notat pe agendã ºi apoi comparat cu cel
disponibil pentru întâlnire.
Timpul disponibil trebuie sã depãºeascã cu câteva minute pe cel ce
reprezintã suma timpilor tuturor temelor, deoarece grupul are nevoie de
câteva minute pentru a trece de la un subiect la altul ºi câteva minute la
final pentru elaborarea concluziilor întâlnirii. Dacã timpul estimat este
suficient se poate trece direct la discuþii, dacã nu, se trece la negocieri.
Negocierile
Liderul întâlnirii solicitã grupului identificarea unor soluþii pentru
eliminarea acestei diferenþe de timp. Numai persoana care a propus un
subiect este singura care poate decide ca timpul alocat pentru tema sa
sã fie modificat. Astfel încep negocierile. Dacã procesul de negocieri se
extinde prea mult, timpul alocat discuþiilor automat va scãdea. Totuºi,
procesul de negociere este foarte valoros în sine ºi de obicei se obþine
un consens în doar câteva minute.
Timpul stabilit are valoare de contract, pe care toþi participanþii sunt
datori sã îl respecte.
Întâlnirea propriu-zisã
Ce subiect trebuie abordat mai întâi?
Liderul întâlnirii invitã grupul sã parcurgã agenda ºi propune apoi ca
fiecare subiect sã fie negociat de câte un vorbitor. Alegerea trebuie sã
considere atât natura subiectului cât ºi persoana sau persoanele care îl
vor dezvolta.
Oricine se poate propune sau poate propune pe altcineva. Stabilirea
unui subiect trebuie sã întruneascã acordul tuturor.
Conducerea unui subiect
Liderul întâlnirii întreabã pe cel care a propus un subiect dacã este
necesarã atenþionarea sa pentru a se putea încadra în timpul stabilit.
Dacã este de acord, este anunþat periodic cu privire la minutele
disponibile.
Cel care conduce un subiect este totodatã ºi cel care conduce întâlnirea
în timpul aferent dezbaterii propriului subiect. Ceilalþi participanþi
reprezintã persoanele-resursã pentru subiect ºi vor interveni în discuþii.
La expirarea timpului subiectul este închis.
Închiderea unui subiect
Liderul întâlnirii eliminã tema epuizatã de pe agendã ºi revine la
desemnarea unui nou subiect. Cronometrarea timpului constituie
responsabilitatea vorbitorului, care poate cere însã ajutorul unui singur
membru al grupului („Te rog sã mã anunþi atunci când au rãmas 10
minute”). Dacã vorbitorul nu respectã timpul alocat, grupul trebuie sã îi
atragã atenþia, iar dacã nici grupul nu reacþioneazã corespunzãtor,
revine liderului întâlnirii datoria de a interveni.
8
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1.2. Principiile proiectului
În acest ghid sunt prezentate opt etape ce trebuie parcurse în cadrul
Eco-echipei, însoþite de sugestii adresate instructorilor în vederea
planificãrii, analizãrii ºi desfãºurãrii întâlnirilor. Etapele sunt
urmãtoarele:
1. Întâlnirea de start, prezentarea programului ºi eco-evaluarea
gospodãriei (studiere ºi mãsurare)
2. Prezentarea noþiunii de dezvoltare durabilã (o introducere)
3. Analiza rezultatelor mãsurãtorilor de acasã
4. Introducerea unui subiect; planificare individualã ºi în grup
5. Analiza pe un subiect realizat (rezultatele în conformitate cu
planurile adoptate)
6. Eco-evaluarea finalã
7. Arta ºi mediul
8. Extinderea ºi diseminarea rezultatelor
Lectiile 4 ºi 5 sunt repetate pentru fiecare subiect inclus în program.
Subiectele propuse sunt:
Energia
Apa
Deºeurile menajere
Obiceiurile cumpãrãtorului

1.2.1 Întâlnirea de start
1.2.1.1 Planificarea
Obiective
Fiecare elev urmeazã sã:
Realizeze o conexiune între propriul stil de viaþã cu viziunea asupra
unui viitor durabil
Descrie obiceiurile personale (stilul de viaþã)
Rezolve tema evaluãrii de acasã
Motivaþii principale
Putem trasa cu precizie linia de start
Evidenþierea economiei resurselor
Reuºita în planificare reprezintã planificarea succesului
Metode
Lucrul individual ºi de echipã, discuþii, dezbateri
Materiale
Formular de evaluare ( ce va fi înmânat fiecãrui elev)
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Activitãþi
1. Cunoaºterea participanþilor
2. Prezentarea programului
3. Alegerea numelui Eco-echipei folosind “tehnica brainstorming-ului”
(aceastã tehnicã a fost detaliatã în Capitolul „Tehnici de lucru în cadrul
Eco-echipei”
4. Alegerea motto-ului Eco-echipei
5. Completarea formularului de eco-evaluare iniþialã de cãtre fiecare
membru al Eco-echipei
6. Prezentarea metodei sinergiei
7. Prezentarea rolului voluntarilor pe temã ºi identificarea voluntarilor
pentru dezvoltarea ºi susþinerea subiectelor
8. Planificarea întâlnirilor, stabilirea liderilor întâlnirii ºi voluntarilor pe
temã
9. Implicarea pãrinþilor în program
10. Stabilirea obiectivelor întâlnirii cu artiºtii
Încheierea întâlnirii
Rãspunsul la întrebãrile elevilor
Sumarizarea întâlnirii
Generalizarea rezultatelor
1.2.1.2 Cunoaºterea participanþilor
Pe parcursul urmãtoarelor trei sãptãmâni, Eco-echipele se vor întãlni
sãptãmânal pentru a discuta pe marginea subiectelor propuse. Primul
pas ce trebuie realizat constã în cunoaºterea reciprocã a membrilor
Eco-echipei. Chiar dacã este vorba de o clasã în care elevii se cunosc
deja, cu siguranþã cã mai au multe de descoperit.
Fiecare dintre noi prezentãm diferite aptitudini ºi talent, iar tocmai
datoritã acestora întâlnirile Eco-echipei vor deveni utile ºi captivante. ªi
dacã tot a luat fiinþã o Eco-echipã, este timpul pentru alegerea unui
nume.
Elevii se pot folosi de tehnica brainstorming-ului pentru ca în final
numele ales sã reprezinte cel mai bine eco-echipa.
Putem însoþi denumirea Eco-echipei ºi de formularea unui scop, a un
motto sau a unei devize. Cu titlu de exemplu prezentãm câteva
denumiri, respectiv devize ale Eco-echipelor din alte þãri: „Trãieºte,
Pãmânt!”, Ecologia viitorului”, „Izvorul” , „Albinuþele”, „Amicii”, „Ecokids”; „Cavalerii naturii” din Sundburberg, Suedia: „A obþine cunoºtinþe
ºi a proteja pentru viitor moºtenirea noastrã comunã natura”.
1.2.1.3 Eco-echipa stabileºte planul
Acum a sosit momentul planificãrii activitãþii grupei pentru urmãtoarele
sãptãmâni. Trebuie sã realizãm cel puþin câte o întâlnire pentru fiecare
subiect. Fiecare grupã poate stabili un grafic de întâlniri convenabil
pentru ea, însã experienþa ne aratã cã intervalul optim este de 1-2
sãptãmâni.

10
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Participanþii hotãrãsc singuri dacã au nevoie de o perioadã mai
îndelungatã pentru o tematicã deosebit de interesantã sau importantã
aflatã în desfãºurare. În acest caz poate fi planificatã încã o întâlnire.
Este recomandabil a îmbina plãcutul cu utilul pentru a organiza o
întâlnire în afara oraºului, astfel încât putem vizita regiuni interesante,
petrecând totodatã în mod plãcut timpul. Am putea invita la întâlniri
specialiºti pe diverse probleme abordate de Eco-echipã. Este necesarã
o abordare creativã în organizarea cursurilor.
Dacã Eco-echipa decide cã prezintã interes ridicat faþã de dezvoltarea
unei teme diferite de cele propuse, atunci membrii ei pot exclude una
din teme, înlocuind-o cu cea doritã sau o pot adãuga pur ºi simplu.
1.2.1.4 Fiecare membru al Eco-echipei are rolul lui
În cadrul Eco-echipei toþi membrii participã la activitãþi asumându-ºi
responsabilitãþi egale.Cu toate acestea fiecare temã supusã dezbaterii
este condusã de unul sau mai mulþi voluntari pe temã.
Voluntarul pe temã este acea persoanã care se documenteazã pentru
unul dintre subiecte propuse ºi care îl va expune. Rolul sãu este distinct
de cel al instructorului ori al liderului întâlnirii; fiecare subiect abordat
este susþinut de unul sau mai mulþi voluntari, aceºtia schimbându-se
concomitent cu schimbarea subiectului. Acest rol va oferi copiilor
posibilitatea de a aprofunda un anumit domeniu ºi de a-ºi testa
abilitãþile de orator. Elevii îºi vor alege prin urmare o temã care îi
pasioneazã în mod deosebit. În acest fel ei îºi vor pregãti prezentarea
mult mai uºor.
Elevii îºi desemneazã câte un voluntar pe temã, precum ºi ordinea în
care vor parcurge aceste teme. Cel care este nominalizat pentru
urmãtoarea întâlnire trebuie sã îºi pregãteascã în avans documentaþia.
Îi putem sugera sã consulte o anumitã bibliografie sau sã caute pe
internet informaþiile necesare.
Doar în cazul în care nu reuºeºte sã finalizeze propria prezentare îl
putem ajuta cu informaþiile pe care acest ghid ni le oferã pentru fiecare
temã abordatã în parte.
De asemenea, întreaga Eco-echipã are de realizat mãsurãtori în
gospodãrie alãturi de pãrinþi. Încã de la început ei trebuie sã conceapã,
alãturi de instructor, o scrisoare adresatã pãrinþilor în care sã prezinte
într-o manierã proprie modul în care fiecare elev îºi va implica familia în
acest program. Este binevenitã ºi o întâlnire cu toþi pãrinþii în care sã le
prezentãm ce presupune din partea fiecãrei familii implicarea în
program.
Sã nu uitãm însã cã elevii vor formula diverse întrebãri acasã ºi vor
înregistra multe date ºi tocmai de aceea, încã de la început, proprietarii
gospodãriei trebuie sã cunoscã foarte bine ce se va întâmpla în casa
lor. Fãrã acordul ºi implicit ajutorul lor, tinerii membri ai Eco-echipelor nu
îºi vor putea pune în aplicare planurile.
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1.2.1.5 Inventarierea casnicã
Pentru a contura o imagine asupra situaþiei de la care porneºte Ecoechipa ºi pentru a aprecia unde fiecare membru poate aduce schimbãri
în gospodãria proprie, este necesarã completarea formularului ”Ecoevaluarea iniþialã a gospodãriei”. Se vor completa toate temele urmând
ca pe parcursul trecerii în revistã a acesora sã se revinã la tabelele
speciale pentru fiecare secþiune, pentru a se putea observa modificãrile
produse. Este posibil ca elevii sã necesite ajutorul pãrinþilor pentru a
rãspunde la unele întrebãri. Ei pot lua acasã chestionarul ºi îl vor
returna completat la urmãtoarea întâlnire.
Aceastã activitate prezintã o importanþã deosebitã. Dacã nu se
stabileºte de la început poziþia de start, în final vor fi extrem de dificil de
identificat propriile realizãri. De asemenea, prezintã importanþã ºi
pentru centralizarea tuturor datelor la nivel local, naþional ºi chiar
internaþional! Nu trebuie sã uitãm însã cã Eco-echipa se înscrie într-o
reþea internaþionalã de alte asemenea de Eco-echipe.

Eco-echipa mea
Eco-echipa noastrã se
numeºte:
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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1.2.2. Abordarea unei teme
1.2.2.1 Analiza rezultatelor mãsurãtorilor de acasã
Obiective
Se urmãreºte ca elevii sã reuºeascã a:
- Îmbunãtãþi abilitãþile de a realiza interviuri, documentaþii, calcule
(datoritã Temei pentru acasã)
- Identifica legãtura dintre costurile de mediu ºi economice ºi stilul de
viaþã ales
- Adopta un stil de viaþã ºi un comportament responsabil faþã de mediu
Metode
Metoda sinergiei pentru întruniri, discuþii în grup
Materiale
Materiale de evaluare completate de fiecare elev; coli flipchart pentru
fiecare echipã (sau coli A3 pentru echipe de dimensiuni reduse);
creioane sau pixuri
Activitãþi
1. Prezentarea mãsurilor aplicate în gospodãrie
2. Prezentarea noilor rezultate ºi modificãri produse
3. Discuþii generale ºi concluzii
4. Rãspunsul la întrebãrile elevilor pentru elevi
1.2.2.2 Introducerea unui subiect
Obiective
Fiecare elev va:
- Prezenta informaþiile pe temele alese
- Aprofunda cunoºtinþele cu privire la problemele legate de subiect în
propria vecinãtate (comunitate, cartier)
- Realiza un plan personal de schimbare a comportamentului
- Experimenta aplicarea diverselor mãsuri în gospodãria proprie
- Adopta mãsurile cele mai adecvate pentru gospodãria proprie
Metode
Elevul sau elevii care s-au oferit voluntari pentru susþinerea unei teme
vor introduce subiectul cu ajutorul instructorului; dezbatere
Materiale
Foaia de planificare, pentru fiecare elev. Flipchart sau o coalã A3 ºi
pixuri sau creioane pentru fiecare echipã.
Activitãþi
1. Prezentarea a 2-4 motive pentru a lucra pe marginea acestui subiect
(din care cel puþin unul sã se afle în relaþie cu condiþiile locale)
2. Voluntarul pe temã expune o micã descriere a subiectului
3. Prezentarea propunerilor privind paºii de urmat, incluzând
experienþa personalã
4. Individual: analizã criticã ºi selectare; realizarea unui plan
Întrunire de echipã pentru discutarea planului
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1.2.2.3 Analiza pe un subiect realizat
Obiective
Fiecare elev va:
- Experimenta o modalitate de atingere a unui rezultat (de a realiza
ceva)
- Încerca sã îºi schimbe stilul de viaþã ºi va descoperi importanþa
rezultatelor pozitive sau negative
Metode
Elevul sau elevii care s-au oferit voluntar sã dezvolte un subiect anume
va, respectiv vor conduce discuþiile din clasã; întruniri de grup,
dezbateri
Materiale
Coli flipchart sau A3, pixuri, creioane pentru fiecare echipã
Activitãþi
1. Prezentarea întrebãrilor pentru discuþia în echipã
2. Discuþii în echipã referitoare la rezultate ºi experienþe
3. Discuþii în clasã: prezentarea succeselor, a obstacolelor ºi a
planurilor
4. Propunerea de noi idei pentru activitãþi viitoare
5. Identificarea unor idei pentru reprezentãrile materiale sau culturale
6. Rãspunsul la întrebãrile elevilor pentru elevi
1.2.2.4 Încheierea întâlnirii
Întâlnirea se finalizeazã prin:
Continuarea implementãrii planurilor personale
Dezvoltarea ideilor pentru reprezentãrile materiale sau culturale
Rãspunsul la întrebãrile elevilor
Dupã parcurgerea etapelor unei întâlniri este posibil ca unii dintre elevi
sã prezinte încã nelãmuriri cu privire la aspecte legate de completarea
fiºelor sau chiar referitoare la tema dezbãtutã. Aceste întrebãri nu
trebuie însã sã aducã în prim-plan alte subteme neabodrate în
respectiva întâlnire. Ele au menirea de a clarifica detalii ale subiectelor
deja abordate. Dacã totuºi un elev formuleazã o astfel de întrebare, el
nu trebuie blamat ºi instructorul va încerca sã îi ofere un rãspuns cât mai
scurt, urmând ca ulterior elevul sã primeascã mai multe informaþii.
Sumarizarea întâlnirii
Aceastã etapã îºi propune sã revadã toate subiectele discutate în
cadrul întâlnirii. Nu este o seminarizare în care instructorul întreabã ºi
elevul trebuie sã dea rãspunsul corect. Este mai degrabã o cooperare
între Eco-echipã ºi instructor în realizarea unui fel de bilanþ a tuturor
subiectelor abordate.
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Generalizarea rezultatelor
În urma fiecãrei întâlniri fiecare va avea ceva de învãþat, fie cã este
vorba de tema discutatã sau de atitudini ºi comportamente conexe
activitãþii propriu-zise. Astfel, elevii pot enumera informaþiile de ordin
teoretic prezentate, activitãþile pe care le-au descoperit pentru a le
utiliza în casã. Este posibil ca pentru o anumitã temã unii dintre elevi sã
manifeste un interes scãzut, iar ceea ce au reþinut sã nu prezinte
absolut nici o legãturã cu cele discutate. ªi aceste informaþii sunt
importante, dacã nu chiar mai importante decât primele.
Elevii vor fi încurajaþi sã menþioneze aici ºi învãþãturi precum:
argumentarea ºi susþinerea propriilor opinii, respectarea ideilor
celorlalþi, utilizarea flipchart-ului etc.
Eco - evaluarea gospodãriei
Partea I
Acesta este un formular ce trebuie completat în clasã, în douã etape:
*Prima datã, când Eco-echipa îºi începe lucrul - pentru a obþine o
imagine asupra obiceiurilor zilnice. Reprezintã marcarea punctului de
pornire înainte de a intreprinde vreo schimbare. Aceasta nu este o
competiþie ºi nu existã rãspunsuri de tipul “corect” sau “greºit” doar
rãspunsuri cinstite sau mai puþin cinstite. Singurele persoane pe care le
putem înºela suntem noi înºine! Nu se acordã note pentru rãspunsurile
noastre.
*A doua oarã, la finalul parcurgerii tuturor subiectelelor - pentru a vedea
ºi nota schimbãrile pe care le-am realizat. Noi uitãm uºor schimbãrile de
îndatã ce le-am efectuat, uitãm, de asemenea, sã ne felicitãm pentru
lucrurile bune pe care le realizãm. Aici este ºansa noastrã, a tuturor!
Avem voie sã ne lãudãm în cadrul Eco-echipei. Dar dacã nu am realizat
multe shimbãri? Niciodatã nu e prea târziu însã. Trebuie sã folosim
aceastã ocazie pentru a pune la punct un plan cu acþiunile pe care
intenþionãm sã le realizãm sãptãmâna sau luna viitoare. Niciodatã nu
trebuie sã criticãm pe cineva din echipa nostrã pe motiv cã a realizat
„prea puþine”. Putem eventual întreba dacã au nevoie de ajutor sã nu
uitãm cã trãim cu toþii situaþii diferite ºi probabil ei au întâmpinat
dificultãþi mai mari. Chiar ºi în aceste condiþii, tot nu ne aflãm în prezenþa
unei competiþii, orice contribuþie fiind notabilã oricât de micã ar fi ea.
Cifrele din chestionar înseamnã:
1 - (aproape) niciodatã
2 - mai puþin din jumãtate din timp
3 - aproape jumãtate din timp
4 - mai mult de jumãtate 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
16
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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
18
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Dezvoltarea durabilã
1.3.1 Planificare
Obiective
Fiecare elev va:
- Înþelege conceptul de dezvoltare durabilã
- Aplica principiul de dezvoltare durabilã în viaþa de zi cu zi
- Descrie legãtura dezvoltãrii durabile cu propriul stil de viaþã
Metode
Lucrul individual sau activitãþi de grup; planificarea, proces imaginativ,
discuþia, activitatea practicã
Materiale
Coli flipchart sau A3, blocnotes, creioane sau pixuri
Activitãþi
1.Prezentarea subiectului ºi motivaþiei
2.Activitatea
3.Activitatea
4.Rãspunsul la întrebãrile elevilor adresate colegilor lor
Încheierea întâlnirii
! Rãspunsul la întrebãrile elevilor
! Sumarizarea întâlnirii
! Generalizarea rezultatelor
! Tema pentru acasã: continuarea evaluãrii de acasã

1.3.2 Conceptul de dezvoltare durabilã
Conceptul de dezvoltare durabilã a fost formulat în Raportul Comisiei
Mondiale pentru Mediu ºi Dezvoltare (1987), comisie reunitã sub egida
ONU ºi condusã de fostul premier laburist norvegian Gro Harlem
Brundtland.
Pentru a examina situaþia globalã, Comisia Mondialã pentru Mediu ºi
Dezvoltare a identificat opt elemente cheie:
! Populaþia ºi resursele umane;
! Securitatea alimentarã;
! Mediul urban ºi problemele sale;
! Resursele energetice;
! Industria;
! Specii ºi ecosisteme;
! Managementul bunurilor ºi al resurselor comune;
! Conflictele armate ºi degradarea mediului.
Comisia defineºte dezvoltarea durabilã ca fiind “o dezvoltare ce
satisface necesitãþile prezentului fãrã a compromite necesitãþile
generaþiilor viitoare de a-ºi satisface propriile lor nevoi ºi
aspiraþii”.
Noþiunea de dezvoltare durabilã presupune realizarea unei
interdependenþe între cele trei modalitãþi principale de atingere a
acestui deziderat: educaþie, cercetare ºtiinþificã ºi acþiune politicã.
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Conceptul de dezvoltare durabilã rezultã din încercarea de a sublinia
interdependenþa dintre creºterea economicã ºi calitatea mediului.
Cauza apariþiei problemelor de mediu este determinatã de faptul cã, de
cele mai multe ori, câºtigul de resurse naturale al consumatorilor
individuali este realizat pe cheltuiala comunitãþii, ceea ce înseamnã cã
resursele naturale sunt consumate peste limita intereselor comune,
astfel încât rezervele ajung de cele mai multe ori în pragul epuizãrii.
Comisia Mondialã pentru Mediu ºi Dezvoltare recomandã aplicarea
urmãtoarelor practici pentru îndeplinirea obiectivelor dezvoltãrii
durabile: creºterea calitãþii procesului de creºtere economicã, luarea în
consideraþie a nevoilor de hranã, apã, energie, igienã, locuri de muncã
ale populaþiei umane, conservarea resurselor naturale, reorientarea
tehnologiilor ºi a managementului riscului de mediu, menþinerea unui
nivel durabil al populaþiei, integrarea elementelor economice ºi
ecologice în luarea deciziilor de mediu, întãrirea cooperãrii
internaþionale, reformarea relaþiilor economice internaþionale.
În termeni practici, o astfel de abordare se poate realiza prin
dezvoltarea unor sisteme politice care sã asigure participarea
publicului la luarea deciziilor de mediu, dezvoltarea unui sistem
economic care sã genereze un surplus productiv suficient, dezvoltarea
unui sistem social care sã caute soluþii pentru dezamorsarea
conflictelor ce provin din inechitãþile sociale ºi economice, dezvoltarea
unui sistem de producþie care sã respecte obligaþia de a conserva
bazele ecologice ale dezvoltãrii durabile, dezvoltarea unui sistem
tehnologic care sã caute în permanenþã noi soluþii tehnice, dezvoltarea
unui sistem internaþional care sã întãreascã comerþul ºi mecanismele
financiare durabile, dezvoltarea unui sistem administrativ care este
flexibil ºi are capacitatea de auto-corecþie în funcþie de rãspunsurile
primite.
Dezvoltarea durabilã îºi propune sã realizeze trei tipuri de abordãri
corespunzãtor rezolvãrii celor trei categorii de obiective: economice,
sociale, ecologice.
!
!
!

!
!
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Abordarea economicã,
care se bazeazã pe principiul
generãrii unui venit maxim în condiþiile menþinerii capitalului
(natural, uman, economic).
Abordarea ecologicã, care se bazeazã pe susþinerea
stabilitãþii sistemelor biologice naturale ºi antropizate. În
tendinþa de a oferi cât mai multe oportunitãþi generaþiilor
viitoare se înscrie ºi conservarea biodiversitãþii globale.
Abordarea socio-culturalã, care se bazeazã pe menþinerea
stabilitãþii sistemelor sociale ºi culturale pentru determinarea
unei echitãþi intra- ºi intergeneraþionale prin menþinerea
diversitãþii culturale ºi încurajarea pluralismului de idei
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Educaþia constituie singurul mijloc eficace de care dispune o societate
pentru a rãspunde provocãrii viitorului. Progresul depinde din ce în ce
mai mult de capacitatea de cercetare, inovare ºi de adaptare a noilor
generaþii. Accesul la educaþie este condiþia sine qua non a participãrii
tinerilor la viaþa social-economicã ºi culturalã a societãþii. Deºi educaþia
nu rezolvã în totalitate problemele contemporane, procesul trebuie sã
se integreze efortului de a crea noi raporturi între membrii societãþii ºi de
a genera un respect crescut la nevoile de protecþie a mediului. Educaþia
pentru dezvoltarea durabilã, caracterizatã prin interdisciplinaritate, nu
reprezintã sfârºitul abordãrii tradiþionale monodisciplinare. Aceastã
opticã este utilã ºi chiar necesarã pentru a aprofunda unele aspecte
teoretice.
Domeniul economic condiþioneazã aspectele sociale prin producþia ºi
distribuþia bunurilor ºi a serviciilor, venind în întâmpinarea necesitãþilor
populaþiilor umane. Autoritãþile sunt chemate sã asigure o politicã
centratã în jurul omului ºi a drepturilor sale.
În capitolul 36 al Agendei 21 se aratã cã educaþia pentru mediu este
esenþialã pentru promovarea dezvoltãrii durabile ºi pentru
îmbunãtãþirea capacitãþii oamenilor de a aborda problemele de mediu.
Este esenþialã în realizarea unei conºtientizãri a problemelor de mediu,
în clarificarea atitudinilor ºi a valorilor, în formarea abilitãþilor ºi a
comportamentelor de protecþie a naturii.
Eficacitatea educaþiei din perspectiva dezvoltãrii durabile se mãsoarã
în final prin modificãrile aduse în atitudinea ºi comportamentul
oamenilor, la nivel individual ºi social. Cele douã roluri sunt
interdependente ºi se sprijinã reciproc, schimbarea modului de viaþã
implicând responsabilitatea personalã ºi pe cea de grup.
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 aplicãrii unor mãsuri
de limitare a emisiilor de gaze de serã, chiar dacã existã argumente ce
demonstreazã cã acumularea acestora este responsabilã de încãlzirile
climatice.
Un alt exemplu concret este reprezentat de consumul casnic de apã un
domeniu în care se conecteazã problema globalã a resurselor de apã
cu comportamentul individual. Aceasta înseamnã cã problema
conservãrii apei a devenit una dintre cele mai importante aspecte ale
utilizãrii durabile a resurselor prevãzute de Agenda 21.
S-a ridicat însã problema creºterii „vizibilitãþii” consumului casnic de
apã (similar ºi pentru energia electricã) facturile lunare nu indicã
numãrul de ore de utilizare a diferitelor aparate casnice, de aceea este
greu de conºtientizat necesitatea luãrii unor mãsuri simple de
economisire a apei sau a energiei. Un rol important îl deþine contextul
socio-economic caracteristic fiecãruia, în funcþie de venitul de care
dispune, de numãrul de persoane din casã, dar ºi de valorile morale ale
fiecãruia.
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În elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilã trebuie sã se
urmãreascã tendinþele actuale: globalizarea, inovarea tehnologicã,
liberalizarea pieþelor ºi a capitalurilor, privatizarea completã,
competitivitatea ºi concurenþa etc.
!
!
!
!
!
!
!

Principiile dezvoltãrii durabile sunt prezentate în documentele
Conferinþei de la Rio, cu titlu de exemplu enumerãm:
Principiul conservãrii respectarea echilibrelor ecologice
Principiul umanismului echitate, solidaritate, respect
Principiul responsabilitãþii responsabilitãþile individuale ºi
colective în armonie cu societatea umanã ºi mediul
Principiul prudenþei controlul riscurilor prezente ºi viitoare
Principiul diversitãþii recunoaºterea diversitãþii experienþelor
cultural-umane
Principiul apartenenþei toþi oamenii sunt cetãþeni ai Terrei

Conceptul de dezvoltare durabilã constã în identificarea unui echilibru
între tendinþele actuale:
! Local ºi global cum putem deveni cetãþeni ai lumii fãrã a ne
pierde rãdãcinile, participând în acelaºi timp activ la viaþa
comunitãþii ºi a naþiunii noastre
! Universal ºi individual cum ne putem asigura propria
dezvoltare a calitãþilor noastre, pãstrând totodatã tradiþiile ºi
cultura proprie în condiþiile globalizãrii actuale a tuturor
domeniilor societãþii
! Tradiþie ºi modernitate cum sã ne adaptãm ºi sã stãpânim
progresul tehnologic fãrã sã negãm tradiþiile ºi valorile socio
culturale
! Competiþie ºi egalitatea ºanselor în contextul în care
constrângerea unei concurenþe permanente îi determinã pe
mulþi membri ai societãþii noastre sã uite cã toþi avem dreptul la
o ºansã, trebuie astfel sã actualizãm noþiunea de educaþie
permanentã în scopul întãririi competiþiei, dar mai ales al
colaborãrii ºi solidaritãþii
! Spiritual ºi material - în condiþiile societãþii de consum actuale,
cum sã determinãm elevarea spiritualã pânã la o eticã
universalã

22
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2. Energia
Sursele de bazã ale energiei (cãldurã, electricitate) ce pãtrund în
casele noastre sunt petrolul, gazele ºi cãrbunii. În ultimele decenii un rol
important, aflat în creºtere, îl deþine energia atomicã. Care sunt
problemele legate de sursele tradiþionale de obþinere a energiei?
Adiþional faptului cã petrolul, cãrbunii ºi gazele naturale constituie
resurse neregenerabile (adicã epuizabile), utilizarea acestora
presupune la poluarea mediului natural. Coºul de evacuare al fumului
din termoelectrocentrale eliminã în atmosferã zeci de tone de substanþe
nocive. Poluarea aerului agraveazã problemele legate de sãnãtate.
Astãzi, mulþi dintre noi suferim de afecþiuni ale cãilor respiratorii sau de
creºterea sensibilitãþii faþã de anumite substanþe.
Daunele ecologice datorate energeticii prezintã, de regulã, un caracter
complex: poluarea atmosferei, a apei, a solului, ocuparea de suprafeþe
considerabile pentru construcþia de mine, electrocentrale, îndiguiri de
râuri etc. De ramura energeticã sunt legate astãzi probleme ecologice
globale, precum fenomenul ploilor acide, încãlzirea globalã,
degradarea stratului de ozon. În ceea priveºte pericolul pe care îl
prezintã energiei atomicã, comentariile sunt de prisos memorabila
avarie la centrala atomoelectricã de la Chernobyl este încã o amintire
greu de uitat.
Reducerea considerabilã a acestor prejudicii se poate realiza prin
adoptarea surselor de energie neconvenþionale: electrocentrale
geotermale, instalaþii energetice eoliene, baterii solare ºi diverse
dispozitive pentru înmagazinarea cãldurii solare, hidrocentrale ºi
centrale mareomotrice. Ar fi greºit sã afirmãm cã aceste surse
energetice neconvenþionale (uneori mai sunt denumite ºi regenerabile)
sunt ideale din punct de vedere ecologic, dar prejudiciile ecologice
oferite sunt incomparabil mai mici decât în cazul surselor de energie
convenþionale.
Problema constã în aceea cã, în actualul sistem economic, aceste
surse sunt mult mai costisitoare ºi nu pot înlocui în întregime metodele
tradiþionale de obþinere a energiei care, inevitabil, polueazã mediul
ambiant.
Este evident cã modalitatea rapidã de soluþionare a problemelor
ecologice ale energeticii constã în reducerea capacitãþii de producþie ºi
a consumului de energie. Calculele aratã cã cel puþin cel puþin la nivel
de gospodãrie se poate reduce cantitatea de energie consumatã fãrã a
reduce condiþiile de viaþã. Cu alte cuvinte este eliminatã risipa.
În prezent, pentru un locuitor al Pãmântului, se produc în medie 20 MWt
· orã/an, cu toate acestea decalajul acestei valori pentru diferite state cu
nivel de dezvoltare diferit este de peste 50 de ori. Consumul minim de
energie al omenirii constituie actualmente peste 120 mlrd. MWt · orã/an
ºi continuã sã creascã cu o vitezã de cca. 3% pe an.

Copyright © 2004, The Sustainable Journey

23

Dacã noi am reduce consumul propriu de energie electricã cu 1 kWt ·
orã/an, cantitatea totalã de electroenergie economisitã va constitui 1,4
kWt · orã! Important de reþinut ºi faptul cã livrarea energiei electrice în
locuinþe presupune de asemenea energie
Economisirea energiei totdeauna va avea repercusiuni benefice
asupra stãrii mediului natural, deoarece permite reducerea capacitãþii
de producere a acesteia (sau creºterea acestuia în ritm scãzut) ºi
evitarea poluãrii ºi deºeurilor în lungul lanþ de producere, distribuþie ºi
utilizare. Potrivit calculelor specialiºtilor, economisirea energiei este de
4-5 ori mai profitabilã din punct de veder economic decât producerea
unei cantitãþi de energie echivalentã.

Câmpurile electromagnetice
De fiecare datã când un curent electric strãbate un obiect se creeazã un
câmp electromagnetic. Astfel de câmpuri se gãsesc în toate fiinþele vii ºi
prin naturã. Aºa zisa poluare elecromagneticã apare atunci când
intensitatea câmpului este mai mare decât cea consideratã
nepericuloasã. Petrecerea unui timp mare în preajma unor astfel de
surse lucrând la calculator, stând aproape de televizor, dormind sub o
pãturã electricã poate dãuna grav sãnãtãþii.
Copii sunt cei mai expuºi la astfel de unde electromagnetice deoarece
se pare cã afecteazã procesul de creºtere.
Mãsurile ce se pot lua pentru a minimiza efectul acestor unde sunt
variate ºi la îndemâna oricui: evitarea folosirii pãturilor electrice,
pãstrarea la distanþã a tuturor surselor de astfel de unde, privitul la
televizor de la cel puþin doi metri distanþã, folosirea de ecrane ºi lentile
protectoare, alternarea perioadelor de lucru cu cele de odihnã.

Motivaþii principale
!
!
!
!

Majoritatea problemelor mediului înconjurãtor sunt legate de
consumul de energie.
Cãlãtorim mai mult decât generaþia anterioarã, ºi cãlãtoria
este o parte importantã a "bugetului energetic"
Este uºor sã economiseºti, în acelaºi timp, ºi energie ºi bani
A învãþa sã consumãm energia eficient este una dintre cele
mai mari contribuþii pe care le putem aduce în vederea
reducerii poluãrii aerului, încãlzirii globale ºi multe alte
probleme majore

Informaþii locale relevante
!
!
!
!
!
!

Date statistice privind consumul de energie al populaþiei
Reþeaua energeticã naþionalã
Date statistice despre poluarea aerului ºi, dacã este posibil,
despre bolile legate de acesta (alergii etc.)
Proiectele autoritãþilor locale privind reducerea poluãrii aerului
Hãrþi ale rutelor de autobuze, tramvaie ºi trenuri, ºi cãi de
circulaþie pentru pietoni ºi bicicliºti
Orare ºi preþuri ale serviciilor de transport public

Informaþii naþionale ºi internaþionale
!
!
!
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Tratate internaþionale, de exemplu Kyoto
Agenda 21 (globalã, naþionalã, localã)
Date statistice privind consumul ºi disponibilitãþile de
combustibili fosili
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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
De ce apa? E simplu. Pentru cã apa faciliteazã desfãºurarea unor
procese ºi fenomene variate. Conecteazã în spaþiu ºi în timp obiecte,
fenomene, organisme vii. Într-un circuit complet, apa este utilizatã ºi
reutilizatã de animale, plante ºi oameni. Apa aflatã în naturã este
aceeaºi de acum 10, 100 sau 1 000 de milioane de ani. Toate
organismele vii depind de apã plantele au nevoie pentru fotosintezã,
animalele o folosesc ca habitat, sursã de hranã, adãpost, loc de
reproducere. Oamenii folosesc apa pentru recreere, transport,
industrie etc. Apa, în toate formele ei (lichidã, solidã, gazoasã)
transportã componentele vii ºi nevii ale ecosistemului prin hidro-, atmo, lito- ºi biosferã. Corpul omenesc este format în proporþie de 2/3 din
apã.
Din pãcate, în prezent, oamenii nu folosesc cu chibzuinþã acestã
resursã: fie este utilizatã ca depozit pentru diferite substanþe sau
materiale poluante de care societatea umanã vrea sã se debaraseze,
fie este risipitã, utilizând mai mult decât le este necesar. Îmbunãtãþirea
calitãþii acestei resurse ºi asigurarea accesului permanent la aceasta a
cât mai multor persoane se poate realiza printr-un management eficient
al resurselor de apã, management ce trebuie sã constituie rezultatul
tuturor acþiunilor noastre, acasã, la serviciu, la ºcoalã, în concediu, ca ºi
consumatori casnici sau gestionari ai unui consum industrial.
Vãzut din spaþiu, Pãmântul a fost denumit “Planeta albastrã”. Dar 97,5
% din aceastã apã este sãratã, ºi numai 2,5 % reprezintã apa dulce.
Aproape toatã aceastã apã dulce se regãseºte în calotele polare,
zãpezile permanente ºi în pânzele freatice greu accesibile. Ceea ce
rãmâne omenirii pentru satisfacerea propriilor necesitãþi cotidiene
gospodãrii, industrie, agriculturã - este mai puþin de 1% din apa dulce ºi
se regãseºte în lacuri, râuri ºi pânze freatice accesibile. Aceste ape
sunt implicate în circuitul apei în naturã, din acest punct de vedere apa
fiind consideratã o resursa regenerabilã. Mai mult decât atât, aceastã
cantitate de apã nu este uniform repartizatã în timp ºi spaþiu sau în
concordanþã cu distribuþia populaþiei. Aproape 40% din suprafaþa
uscatului este dominatã de o clima aridã sau semi-aridã ºi beneficiazã
doar de 2% din totalul precipitaþiilor ce cad pe pãmânt. 75% din
precipitaþiile globale cad în zone unde trãieºte mai puþin de 1/3 din
populaþia lumii, în consecinþã majoritatea populaþiei beneficiazã de
doar 25% din totalul de precipitaþii.
Deºi la prima vedere apa este accesibilã ºi ieftinã pentru noi, totuºi, mai
mult de 2/3 din populaþia globului întâmpinã dificultãþi în procurarea
apei potabile. Accesul din ce în ce mai dificil la apã al multor comunitãþi
umane demonstreazã importanþa acestei resurse naturale.

Copyright © 2004, The Sustainable Journey

29

Un pahar pe jumãtate plin… sau pe jumãtate gol!?
În ultimul timp problema apei a devenit criticã pentru cei mai mulþi
locuitori ai Terrei. Statistici alarmante sunt prezentate de toate
organismele internaþionale, precum Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii,
Programul Naþiunilor Unite pentru Mediu, diverse instituþii regionale sau
naþionale. O treime din populaþia lumii trãieºte în zone caracterizate prin
stres hidric (lipsa accesului continuu la resursele de apã), estimându-se
cã, pânã în 2025, 2/3 dintre oameni vor suferi din cauza lipsei acute de
apã.
În prezent,6000 de oameni, cu precãdere copii din þãrile “lumii a treia”,
mor zilnic din cauza lipsei de apã sau a bolilor determinate de apa
contaminatã.
Poluarea biologicã (contaminarea cu agenþi patogeni) a apelor de
suprafaþã ºi a apelor freatice a dus la apariþia unei crize fãrã precedent:
se considerã cã anual se înregistreazã decesul a 25 000 de persoane
din cauza bolilor cu poartã de intrare digestivã determinate de apele
contaminate cu virusuri ºi bacterii. Jumãtate din fluviile Terrei sunt grav
poluate. Multe din zonele umede de importanþã mondialã s-au restrâns,
generând astfel catastrofe ecologice (inundaþii, alunecãri de teren etc).
Fluviul Tamisa, considerat lipsit de viaþã în urmã cu 100 de ani, în anii
'60 a beneficiat de un program complex de refacere, astfel încât în
prezent este populat de peste 120 de specii de peºti.
Douã miliarde de oameni, circa 1/3 din populaþia globului, depind de
rezervele de apã freaticã; în multe zone însã, din Asia de Sud-Est,
vestul Statelor Unite, Siberia, apa freaticã a fost supraexploatatã, în
prezent resursele fiind contaminate (mai ales cu pesticide ºi
îngrãºãminte provenind din agriculturã) ºi deci insuficiente. Analizând
ºi numeroasele conflicte generate de lipsa apei se poate conchide cã
paharul Pãmântului este pe jumãtate gol…
În cadrul celui de-al treilea Forum Mondial al Apei, ce s-a desfãºurat la
Kyoto, Japonia, în anul 2003, au fost analizate tendinþele de cooperare
ºi conflictele referitoare la managementul resurselor de apã. În þãrile din
Asia de Est, de asemenea, s-a îmbunãtãþit accesul la apa potabilã al
populaþiei, însã efectele sunt mai puþin vizibile datoritã exploziei
demografice înregistrate în acea parte a lumii.
S-a remarcat cã în ultimii ani a crescut numãrul acordurilor
internaþionale, regionale sau bilaterale, prin adoptarea cãrora se
urmãreºte reconstrucþia ecologicã a unor ecosisteme acvatice.
Conferinþa pentru Dezvoltare Durabilã de la Johannesburg (Africa de
Sud) a reliefat nevoia unei cooperãri internaþionale ample ce sã permitã
adoptarea unor mãsuri eficiente de management al apei. Anul 2003 a
fost desemnat Anul Internaþional al Apei Dulci, tocmai pentru a semnala
problema reprezentatã de lipsa apei potabile ºi de alterarea
ecosistemelor acvatice, în special prin tehnici agricole
necorespunzãtoare (folosirea în execes a îngrãºãmintelor ºi a
pesticidelor).
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Informaþii locale relevante
De unde provine apa de la robinet, de ce tipuri de tratamente are nevoie
ºi de ce
Unde este deversatã apa uzatã ºi cum este tratatã
Date statistice privind consumul de apã al gospodãriei
Proiectele autoritãþilor locale sau a altor autoritãþi privind utilizarea
viitoare a apei, a calitãþii ºi tratãrii ei
Proiectele autoritãþilor locale privind plantarea de spaþii verzi în oraº

Informaþii internaþionale ºi naþionale
Conflicte recente sau aflate în desfãºurare cu privire la accesul la apã
Date statistice asupra disponibilitãþii ºi folosirii apei
Iniþiative naþionale privind apa implicând ºcoli ºi incluzând pagini web
relevante
Suprafaþa de spaþiu verde pe cap de locuitor
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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

Copyright © 2004, The Sustainable Journey

34

4. Deºeurile menajere
În naturã, resturile materiale de la un organism constituie hranã sau
resurse pentru altele. De exemplu, pãsãrile îºi contruiesc cuiburile din
resturi de ramuri sau frunze, viermii ºi microorganismele transformã în
sol organismele moarte în humus care, la rândul lui, devine hranã
pentru plante. În apã, materia moartã este transformatã în hranã pentru
alte microorganisme.
Zilnic omenirea utilizeazã cantitãþi importante de resurse naturale. Dar
cea mai mare parte dintre acestea nu se utilizeazã ci pur ºi simplu, sunt
risipite, fiind transformate în deºeuri.
Cantitatea enormã de energie ºi resurse pe care o consumã omul
modern produce atât de mult gunoi încât poluarea aerului ºi a apei,
precum ºi apariþia ploilor acide ce rezultã devin o ameninþare din ce în
ce mai mare la adresa mediului înconjurãtor.
Actualmente, pentru o persoanã dintr-un oraº, revin în medie pe an
250-300 kg de deºeuri solide, în timp ce creºterea anualã este de cca.
5%, ceea ce conduce la creºterea rapidã a numãrului gropilor de gunoi,
atât pentru cele legal organizate, cât ºi pentru cele ce funcþioneazã
ilegal. Numãrul acestora creºte pe zi ce trece, otrãvind atmosfera ºi
apele, afectând peisajul, acoperind zeci de hectare de pãmânt fertil din
jurul oraºelor, unde s-ar fi putut amenaja grãdini sau parcuri.
Anual sunt alocate tot mai mult fonduri colectate din banii noºtri pentru
colectarea, transportarea, stocarea ºi prelucrarea deºeurilor, precum ºi
pentru eliminarea acestora prin îngropare, depozitare sau ardere. Ne
convine oare acest lucru? Desigur, cã nu. Trebuie sã acþionãm! Cum
am putea sã reducem aceastã cantitate absurdã de deºeuri?
Cel mai important la ora actualã este sã înlãturãm toate deºeurile
periculoase din gunoiul menajer. Dacã acestea vor ajunge în
incineratoare, la groapa de gunoi sau în uzinele de prelucrare a
deºeurilor, vor fi create premise pentru apariþia unor probleme grave.
Obiectele vechi frigidere, acumulatoare de automobil, elemente din
plastic, hîrtia folositã, anvelopele, mobila ºi covoarele uzate devin o
problemã extrem de serioasã pentru mediul înconjurãtor, în momentul
în care acestea încep sã emane substanþe toxice. Datoritã ploilor,
aceste substanþe ajung în râuri sau ºi mai rãu în pânza freaticã.

Informaþii locale relevante
Ce se întâmplã cu gunoiul nostru
Posibilitãþi de reciclare
Planurile primãriei ºi a altor autoritãþi legat de buna administrare pe
viitor a deºeurilor
Reguli privind compostarea
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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 cumpãrãtorului
Unele dintre cei mai mari poluanþi ai mediului înconjurãtor, în prezent,
au devenit înseºi produsele. Este evident cã problema reducerii la
minimum a prejudiciului trebuie rezolvatã de noi.
Stând acasã în jurul masa de bucãtãrie ºi oftând cã totul este foarte rãu
ºi cã îmbunãtãþirile se realizeazã foarte încet sau deloc, nu vom ajuta
dezvoltãrii. La noi încep sã funcþioneze legile unei economii de piaþã.
Regulile sunt simple: producãtorul produce doar ceea ce se cere ºi ce
se cumpãrã. ªi dacã noi nu vom cumpãra produsele dãunãtoare
mediului producãtorii vor fi obligaþi sã-ºi înceteze activitatea. Dar,
trebuie oare ca produsele ecologic pure sã fie scumpe ºi neatractive?
Deseori auzim cã produsele ecologic pure sunt mai scumpe. Aºa se ºi
întâmplã, în special, dacã sunt recent apãrute pe piaþã. Dar, treptat,
situaþia se schimbã. Produsele ecologic pure conþin mai puþine
ingrediente dãunãtoare, mai puþin ambalaj ºi se transportã deseori pe
distanþe mai scurte. În acest caz, ele devin mai ieftine. Aceasta se referã
la produsele alimentare comercializate direct de producãtorii lor, aºa
cum sunt: laptele, carnea, legumele, fructele.
Detergenþii ecologic puri nu conþin substanþe dãunãtoare.“Da, dar ei
spalã mai prost” un argument obiºnuit contra detergenþilor ecologic
puri. Într-adevãr aceasta se întâmpla mai demult. Dar, încercaþi-i pe cei
nou apãruþi pe piaþã. Tehnologiile au evoluat mult.
Noi, consumatorii, ne aflãm în faþa unor schimbãri majore. Problema nu
constã doar în alegerea corectã a unui produs sau în presiunile
realizate asupra producãtorilor. Trebuie sã analizãm amãnunþit planul
de acþiune ºi chiar de acum sã începem procesul ce va duce în viitor nu
numai la o ecologizare a industriei ºi a producþiei finale, ci ºi la o
reducere a consumului.
“Da, dar atunci se vor ruina întreprinderile ºi se va reduce numãrul
locurilor de muncã! Aceasta va avea repercusiuni asupra noastrã!” Ba
nu. Aceasta nu se întâmplã într-o singurã noapte ºi industria va reuºi sã
se adapteze. Vor apãrea întreprinderi noi ce vor fabrica alte produse, se
va lãrgi domeniul de servicii ºi, prin urmare, vor apãrea locuri de muncã
noi. Noi vom câºtiga într-o societate cu un consum al produselor mult
mai scãzut.

Eticheta ecologicã
Scopul introducerii etichetei ecologice a produselor este acela de a
promova produsele ce prezintã un impact redus asupra mediului, pe
parcursul întregului lor ciclu de viaþã, comparativ cu alte produse
aparþinând aceluiaºi grup.
Promovarea acestor produse contribuie la utilizarea eficientã a
resurselor ºi la asigurarea unui nivel ridicat de protecþie a mediului, prin
furnizarea cãtre consumatori de informaþii corecte, exacte ºi ºtiinþific
determinate cu privire la produsele respective.
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Eticheta ecologicã se acordã grupurilor de produse care îndeplinesc
urmãtoarele condiþii:
!
!
!

Potenþial ridicat de protecþie a mediului, care sã determine
alegerea fãcutã de cumpãrãtor,
Avantaje competitive pentru producãtorii de bunuri ºi/sau
prestatorii de servicii,
Cerere mare de consum sau utilizare finalã prin volumul de
vânzãri.

Eticheta ecologicã va cuprinde:
!
!

Informaþii simple, clare, exacte ºi stabilite pe bazã ºtiinþificã cu
privire la aspectele de mediu care sunt luate în considerare la
acordarea etichetei ecologice,
Informaþii privind motivele pentru care s-a acordat eticheta
ecologicã.

Informaþii locale relevante
!
!
!

Lista cu magazinele care comercializeazã produse cu
etichetã ecologicã
Surse de produse locale (realizate în localitate)
Opþiuni cu privire la produsele cumpãrate de elevi pentru
ºcoalã

Informaþii internaþionale ºi naþionale
!

Produse cu etichetã ecologicã, inclusiv produse organice, ºi
înþelesurile lor

Motivaþii principale

= Cumpãrãtorul are libertatea alegerii
= În calitate de consumatori deþinem o putere enormã. De alegerea
=
=
=
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noastrã depinde în mare mãsurã starea viitoare a naturii.
Direct sau indirect, majoritatea problemelor de mediu sunt
cauzate de obiectele (sau serviciile) pe care le cumpãrãm ºi modul
în care le folosim
Schimbãri relativ mici asupra obiceiurilor noastre culinare pot fi
cea mai mare contribuþie pe care un individ o poate aduce pentru
a-ºi îmbunãtãþi sãnãtatea ºi stilul de viaþã ºi pentru a reduce
poluarea Nimeni altcineva, doar noi decidem ce cumpãrãm; chiar ºi copiii au
aceastã putere.
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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.Sã ne invitãm prietenii în
Cãlãtoria Durabilã
6.1 Sã ne invitãm prietenii în Cãlãtoria Durabilã
Dacã activitatea Eco-echipei a avut succes este bine ca elevii sã
transmitã cunoºtinþele ºi deprinderile dobândite în cadrul acesteia.
Sistemul este foarte simplu fiecare dintre noi avem cercul nostru de
cunoscuþi. Fiecare din cunoscuþii noºtri are cercul propriu de cunoscuþi
ºi lista va continua. Similar cu propagarea unui val. Mulþi am primit prin
e-mail aºa-numitele “scrisori ale fericirii”: “rescrieþi-o de 10 ori ºi
trimiteþi-o prietenilor tãi”. Aceeaºi strategie ar putea fi utilizatã ºi pentru
rãspândirea unui model de succes, nu?
O altã întrebare se poate ridica: este necesar sã-i atragem pe toþi? Cât
timp va trece pânã când vom explica tuturor necesitatea protejãrii
resurselor Planetei ºi a schimbãrii stilului de viaþã? Scepticii ne vor
avertiza: este imposibil sã-i convingem pe toþi. Dar, probabil, nici nu
este necesar. Conform teoriei difuziunii sociale, aplicatã pentru
rãspândirea obiºnuinþelor ºi normelor de viaþã este suficient un procent
de 10 12% dintre membrii comunitãþii astfel încât schimbãrile sã poatã
avea loc. Dupã atingerea treptei de 30 %, schimbãrile vor deveni
ireversibile. La început, de exemplu, norma socialã poate fi cumpãrarea
produselor ambalate în cutii din metal ºi cumpãrarea pâinii în pungi de
polietilenã. Se întâlnesc mai multe comportamente într-un grup dat: unii
aleg cutiile din metal, alþii sticlele ce pot fi reutilizate pentru conservele
de acasã, alþii vor cumpãra de fiecare datã când au nevoie pungi de
polietilenã pentru produse. În afara grupului se aflã o persoanã care va
proceda diferit comparativ cu toþi ceilalþi va veni la magazin cu o sacoºã
din pânzã el este un prim agent al schimbãrii ºi cunoaºte faptul cã
scãderea cantitãþii de ambalaj este foarte utilã pentru mediul
înconjurãtor. Norma socialã rãmâne nemodificatã. Atunci când cei care
dobândesc deprinderile noi devin suficient de mulþi, este atins “punctul
critic”, o treaptã care, odatã trecutã, tot mai mulþi oameni vor începe sã
procedeze în mod asemãnãtor. De regulã aceasta se realizeazã atunci
când aceºtia reprezintã cca. 10 % din populaþie.
Chiar dacã pentru unii membri ai grupului (conservatori) situaþia nu s-a
schimbat perceptibil, în general, grupul a dobândit o nouã modalitate de
comportament - acum norma este reprezentatã de sacoºele din pânzã
ºi utilizarea repetatã a pungilor din plastic. Elevii vor analiza ce pot
obþine dacã rãspândesc ideile schimbãrilor sociale cu ajutorul Ecoechipei. Pentru ca schimbãrile sã fie într-adevãr stabile, este necesar
ca elevii sã îndeplineascã niºte condiþii importante: obiºnuinþele noi
trebuie sã fie vizibile, trebuie sã conþinã ceva pozitiv: câºtig sau interes.
Pentru obþinerea lor nu este necesar chiar atât de mult efort, activitatea
trebuind sã prezinte desfãºurare în timp tot ce este nou trebuie parcurs
cu paºi mici. O persoanã care a participat la activitatea Eco-echipei,
reprezintã cea mai bunã reclamã pentru cei interesaþi.
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Elevii foºti membri ai unei Eco-echipe au oportunitatea de a deveni
instructorii unei noi Eco-echipe. Acþiunea lor poate sã depãºeascã
limitele gospodãriei familiale putându-se extinde pânã la ºcoalã,
cartier etc.

6.2. Arta ºi mediul
Putem considera protecþia mediului ca fiind o artã. Deºi mulþi dintre noi
ºtiu cu aproximaþie ce trebuie fãcut pentru ca natura sã nu mai sufere
din cauza acþiunilor noastre, puþini sunt cei care aplicã în viaþa de zi cu zi
principiile de bazã ale unui bun ecologist. La fel ºi în artã, deºi, teoretic,
mulþi avem posibilitatea sã devenim un Leonardo da Vinci, puþini sunt
cei care au geniul sãu.
Fiecare dintre cei implicaþi în acest program am avut ocazia sã ne
punem în valoare imaginaþia ºi creativitatea în încercarea noastrã de a
ne transforma vechiul stil de viaþã într-unul responsabil faþã de mediu.
Noile acþiuni vor deveni cu timpul obiºnuinþe. Viaþa însã va continua sã
evolueze, imaginaþia va continua sã lucreze ºi cu siguranþã
creativitatea va da naºtere unor noi idei, chiar ºi atunci când programul
se va fi sfârºit. Dar cine îºi va aduce aminte atunci cã totul se datoreazã
activitãþii Eco-echipei? Ei bine, o transpunere într-un obiect artistic,
plãcut privirii ºi care sã cuprindã viziunea tuturor va dãinui peste ani ºi
va povesti tuturor despre implicarea unor semeni ai lor într-o cãlãtorie
durabilã.
Poate cã nu dispunem de talent ºi cã nu suntem cei mai indicaþi pentru o
astfel de provocare, ar spune mulþi. Poate cã aºa ºi este. Dar putem sã
apelãm la un artist profesionist care sã porneascã de la ideile,
sentimentele ºi imaginaþia copiilor ºi sã creeze o operã ce va dãinui în
viaþa comunitãþii.
Obiectul de artã poate fi orice, o picturã abstractã pe zidul unei clãdiri, o
sculpturã etc. Orice poate fi admirat de cât mai multã lume, orice este
atrãgãtor ºi poate sã redea atmosfera Eco-echipei. Este un mesaj al
acesteia adresat comunitãþii din care face parte.
Odatã finalizatã opera de artã, aceasta trebuie sã inauguratã în
prezenþa colegilor, a prietenilor, a vecinilor ºi chiar a reprezentanþilor
oficialitãþilor ºi a reprezentanþilor mass-media. În acest fel mesajul va
dobândi un rãsunet mai pãtrunzãtor ºi cãlãtoria noastrã durabilã va
aduna mai mulþi pasageri.

Obiective
Fiecare elev:
- Va contura propria viziune asupra viitorului sãu preferat ºi al
comunitãþii
Va deveni mai sigur pe sine
Va câºtiga o mai bunã înþelegere a diferenþelor dintre valori ºi în situaþii
personale
Eco-echipa va obþine o viziune comunã asupra viitorului, incluzând:
subiectele ºi valorile pe care le au în comun cât ºi cele ce îi deosebesc.
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Activitãþi
1. Realizarea unei activitãþi în colaborare cu artistul care va desãvârºi
opera de artã
2. Fiecare elev îºi imagineazã ºi contureazã un viitor în care toate
speranþele devin realitate, iar temerile nu se materializeazã
3. Fiecare elev deseneazã sau picteazã viitorul preferat, identificat cu
ajutorul cuvintelor- cheie, dacã este necesar.
4. Se realizeazã o “Expoziþie” cu produsele activitãþii elevilor
5. Organizarea unei discuþii: ce avem în comun, ce ne diferenþiazã? De
ce? Ce valori se ascund în spatele diferitelor viziuni?

Metode sau tipuri de activitãþi sugerate pentru conectarea
artei cu mediul
Introspecþia Fiecare participant îºi ia o foie de hârtie ºi un pix, pe care
le aºeazã la picioarele scaunului sau pe masã. Apoi se creeazã un
climat cât mai relaxant: poziþia corpului trebuie sã fie cât mai comodã,
liniºtea trebuie asiguratã, telefoanele mobile trebuie închise. Fiecare
închide ochii ºi se gândeºte cum ar fi totul într-un viitor peste cinci, zece
sau mai mulþi ani. Fãrã sã comunice reciproc, fiecare se gândeºte la
ceea ce îl sperie ºi de ce i-ar fi fricã în acest viitor imaginat. Dupã
aceasta, fie printr-un desen, fie prin cuvinte-cheie, toþi schiþeazã ceea
ce ºi-au imaginat.
Exprimarea graficã - Aceastã tehnicã îºi propune explorarea
comunicãrii sau provocarea unei activitãþi de evaluare într-un grup, prin
folosirea unor suporturi grafice. În acest scop, participanþii realizeazã
desene individuale ºi/sau colective, urmând diferite instrucþiuni. Se
încurajeazã exprimãrile diferite pentru indivizii aflaþi în grup, facilitarea
schimburilor, ca punct de plecare în realizãrile individuale sau colective.
În acest mod sunt favorizate ºi unele aspecte semnificative de evaluare
a unei activitãþi efectuate, prin utilizarea unui instrument mai puþin
obiºnuit de comunicare.
Tehnica galaxiilor - În legãturã cu o problemã datã sau cu un cuvânt,
membrilor unui grup li se cere sã exprime spontan unele idei, între care
se vor stabili unele elemente de legãturã. Toate aceste asociaþii vor fi
comunicate pe mãsurã ce participanþii vor lua cuvântul. Plecând de la
reperarea asocierilor de cuvinte cheie, ce prezintã puncte comune sau
contradicþii, în frazele expuse se vor putea exprima reacþiile afective ale
grupului, întrebãrile ridicate de acesta, liniile de acþiune pe care ºi le
traseazã în mod spontan. Se realizeazã astfel utilizarea capacitãþilor
imaginative ale membrilor unui grup, explicarea unor atitudini latente
faþã de o problemã datã, asocierea explorãrii intuitive cu raþionalitatea.
Tehnica fotolimbajului - Se utilizeazã un material proiectiv constituit
prin selectarea unor fotografii testate pentru proprietatea lor de a
determina reacþii din partea participanþilor. Se realizeazã astfel
facilitarea, prin intermediul unui suport estetic, concret, a exprimãrii
fiecãruia în interiorul unui grup,susþinerea posibilitãþilor de a comunica
prin intermediul imaginilor, stimularea creativitãþii ºi sensibilizarea faþã
de simbolurile vizuale.
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Interpretarea unor imagini - Se realizeazã formulãri colective care
obligã la unele discuþii, cu luarea în considerare a diferitelor percepþii
(care au fost întãrite prin formulãrile anterioare), soldându-se, prin
urmare, cu unele compromisuri decizionale.
Obiective:
Conºtientizarea diferenþelor existente în perceperea ºi interpretarea
aceleiaºi scene, reprezentatã printr-un desen sau printr-o fotografie;
Exersarea fiecãrui participant în a lua o anumitã distanþã faþã de o
percepþie sau formulare, mai ales privind unele detalii sau înþelegerea
de ansamblu a unui document;
Dezvoltarea, în grupuri mici, a aptitudinii de a accepta unele concesii ºi
de a ajunge la compromisuri fãrã compromitere;
Atragerea atenþiei asupra necesitãþii asimilãrii unor precauþii
preliminare, în timpul primelor consultãri pe marginea unei imagini sau
a unui text.
Schimburile nu se produc întotdeauna sub semnul unei reciprocitãþi
perfecte. Uneori, e necesar sã se argumenteze ºi sã se dezbatã dacã
trebuie sã se ajungã sau nu la o decizie colectivã. Totuºi, cu cât fiecare
poate reflecta mai mult, în mod izolat, redactându-ºi propunerile
individuale, cu atît mai dificil îi este ulterior sã accepte percepþiile
celorlalþi ºi sã coopereze la o elaborare colectivã de text sau de opþiune,
existând riscul de a omite o informaþie adecvatã, formulatã de cãtre o
persoanã.
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7.Anexe
Tehnici de lucru în cadrul Eco-echipei
Urmãtoarele tehnici de lucru reprezintã propuneri pentru desfãºurarea
activitãþii în cadrul Eco-echipelor. Acestea pot fi adaptate la specificul
grupului ºi bineînþeles la activitatea care urmeazã a fi desfãºuratã. Cu
timpul, conform acestui model membrii echipelor pot dezvolta noi
tehnici sau tipuri de activitãþi.
1 . Activitãþile de “spargere a gheþii” se aplicã în principiu la începutul
unei activitãþi în echipã. Aceste jocuri sunt cu precãdere destinate
grupurilor recent formate, în care membrii se cunosc foarte puþin sau
deloc, scopul aplicãrii acestora este acela de a facilita cunoaºterea
reciprocã între participanþi.
2. Metodele de dinamizare a grupului sunt folosite atunci când în
activitatea grupului intervin momente de monotonie sau plictisealã,
pentru depãºirea acestora ºi implicit pentru recâºtigarea interesului
participanþilor. Se aplicã în general la sfârºitul unei pauze sau între douã
activitãþi. Nu este indicat ca aceste jocuri sã fie aplicate în cursul unei
alte activitãþi, deoarece ar perturba procesul de concentrare a
membrilor grupului asupra activitãþii care aflatã în curs de desfãºurare.
3. Tehnicile de lucru în cadrul grupului sunt menite sã asigure o
implicare echilibratã a participanþilor în desfãºurarea unei activitãþi
propuse. Totodatã aceste tehnici înlesnesc demersurile ce trebuie
parcurse pentru a concluzina o activitate.

Activitãþi de „spargere a gheþii”
Cercul detaliilor
Scop - Este un joc prin care membrii unui grup recent format au ocazia
sã se cunoascã. Totodatã se faciliteazã comunicarea între membrii
grupului pentru activitãþile urmãtoare.
Desfãºurare - Toþi participanþii stau aºezaþi în cerc. Se porneºte de la
unul dintre ei care îºi spune numele, urmãtorul rosteºte întâi numele
celui de dinainte ºi apoi îl spune pe al sãu. Urmãtorul va spune numele
primului, pe al celui de-al doilea ºi apoi pe al sãu ºi se continuã în
acelaºi fel. Dacã participanþii se cunosc deja dupã nume, jocul se poate
complica prin adãugarea, dupã numele persoanei indicate, a unei
denumiri de animal, floare sau verb care defineºte persoana
respectivã. În acest fel, chiar ºi în grupuri deja formate ºi în care
participanþii se cunosc, se pot afla lucruri noi despre ceilalþi.
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Mingea rapidã
Scop - Este indicat în cazul grupurilor noi, cu scopul facilitãrii
cunoaºterii reciproce a colegilor.
Desfãºurare Participanþii stau aºezaþi în cerc ºi pe rând aruncã mingea
de la unul la altul. Cel care prinde mingea trebuie sã recunoascã
numele persoanei de la care a primit mingea. Jocul se poate complica,
dacã fiecare participant, în momentu în care aruncã mingea
caracterizeazã
printr-un cuvânt persoana pe care o vizeazã. Pentru
reuºita acestei activitãþi, e necesar ca participanþii sã se fi cunoscut
deja.
Materiale necesare - O minge nu prea mare sau orice alt obiect
netãios ºi necontondent.
Trei diferenþe
Scop - Jocul este folosit pentru stimularea spiritului de observaþie al
participanþilor. Totodatã reprezintã o oportunitate pentru o mai bunã
cunoaºtere reciprocã a participanþilor.
Desfãºurare - Participanþii se împart în grupuri de câte douã
persoane. Cele douã persoane se privesc timp de un minut putând sau
nu sã discute. La expirarea timpului, se reface grupul larg ºi fiecare
participant îºi modificã trei aspecte în înfãþiºarea sa. Întorºi în vechile
perechi, colegul de echipã trebuie sã descopere direfenþele între
aspectul iniþial ºi cel actual.
Bim bum bam
Scop - Este utilizat pentru a facilita fiecãrui membru al grupului
cunoaºterea numelor celorlalþi colegi.
Desfãºurare - Participanþii stau în cerc, iar unul dintre ei se aºeazã în
mijloc. Cel din mijloc indicã o persoanã din cerc spunându-i numele
urmat de „Bim bum bam”. Cel vizat trebuie sã rosteascã repede numele
celui aflat în stânga sa, pânã când cel din mijloc terminã de formulat
„Bim bum bam”. Dacã nu reuºeºte, îl va înlocui pe cel din mijloc ºi va
încerca la rândul sãu sã prindã în capcanã pe altcineva.

Activitãþi de dinamizare a grupului
Priviþi în sus, priviþi în jos
Desfãºurare - Participanþii se aºeazã în cerc, iar conducãtorul
grupului în mijloc. Acesta din urmã dã comanda „Priviþi în jos” ºi toþi
participanþii se vor uita în jos, stabilindu-ºi persoana pe care o vor privi
în momentul în care îºi ridicã privirea. Atunci când conducãtorul jocului
va da comanda „Priviþi în sus”, fiecare îºi va îndrepta privirea spre
persoana propusã. Dacã privirile celor doi se întâlnesc, fiecare îºi
acoperã un ochi. Comenzile se vor repeta, cei care îºi vor acoperi ambii
ochi fiind eliminaþi din joc. Câºtigã în final cel care rezistã cel mai mult
timp în cerc.
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Limbajul trupurilor
Desfãºurare - Grupul se împarte în douã subgrupuri. Unul dintre
subgrupuri încearcã sã „scrie” un proverb românesc utilizând corpurile
pe post de litere. Celãlalt grup încearcã sã descopere proverbul ºi sã îl
enunþe.
Atenþie, crocodilii atacã!
Desfãºurare - Se aºeazã pe jos mai multe coli de hârtie de format A4,
simbolizând pietrele dintr-un râu. Participanþii sunt anunþaþi cã în vreme
ce se vor scãlda în apele râului, un pescar le va anunþa apropierea
crocodililor. În acel moment fiecare dintre cei aflaþi în apã trebuie sã
sarã pe câte o piatrã pentru a nu fi mâncat de crocodili. Cine rãmâne
chiar ºi cu un picior în „apã” este mâncat de crocodili ºi iese din joc.
Numãrul „pietrelor” trebuie sã fie cu o unitate mai mic decât numãrul
participanþilor.
Materiale necesare - coli albe
Douã adevãruri ºi un fals
Desfãºurare - Fiecare dintre participanþi trebui sã formuleze despre
sine douã enunþuri adevãrate ºi unul fals. Ceilalþi din grup trebuie sã
ghiceascã enunþul fals.
Scaunele
Desfãºurare - Se aºeazã mai multe scaune într-un cerc. Participanþii
trebuie sã alerge în jurul scaunelor, pot chiar dansa. La un moment dat
conducãtorul de joc pocneºte din palme ºi fiecare dintre participanþi
trebuie sã se aºeze repede pe un scaun. Numãrul de scaune este cu
unul mai mic decât numãrul participanþilor ºi de aceea unul dintre ei va
rãmâne în picioare. Acela iese din joc ºi în acelaºi timp este eliminat ºi
un scaun. În continuare jocul se reia ºi cei rãmaºi trebuie sã alerge pe
lângã scaune. Totul se încheie atunci când rãmâne doar un scaun. Cel
care reuºeºte sã se aºeze a câºtigat.
Materiale necesare - scaune
Cântecul animalelor
Desfãºurare - Fiecare participant extrage dintr-un pachet de cãrþi câte
o carte pe care e trecut numele unui animal. Grupul se împarte în trei
subgrupuri, iar fiecare subgrup trebuie sã îºi aleagã un cântec cunoscut
pe care sã îl fredoneze în limbajul animalului ales (ex: miau, ham).
Atenþie: fiecare participant fredoneazã în alt mod, în funcþie de cartea
aleasã. Dupã o micã repetiþie se ascultã cântecele pe rând ficare
încercând sã recunoascã melodia.
Materiale necesare - pachet de cãrþi cu diferite nume de animale
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Tehnici de lucru în cadrul grupului
Elaborarea progresivã - Participanþii sunt invitaþi sã se grupeze mai
întâi câte doi sau câte trei, apoi sã se regrupeze succesiv în subgrupuri
de dimensiuni crescânde, prin fuzionarea subgrupurilor anterioare, pe
durate din ce în ce mai lungi, pânã se reîntregeºte grupul. Acest proces
de o mare simplitate permite organizarea unui grup mare în subgrupuri
de dimensiuni convenabile. În al doilea rând, el vizeazã ameliorarea
calitãþilor unei prezentãri sau ale interrelaþiilor dintr-un grup, stabilind un
proces eficace de prezentare aprofundatã a persoanelor în cadrul unui
grup, cu evitarea pauzelor de tãcere sau a monologurilor caracteristice
momentelor iniþiale ale unei reuniuni. Totodatã se realizeazã o
participare personalã a fiecãruia dintre membrii grupului la o activitate
de reflecþie colectivã, prin comunicãri succesive, în grupuri cu
dimensiuni din ce în ce mai mari.
Reunirea prin metoda “percutãrii” - atunci când mai multe
subgrupuri au lucrat la distanþã unele de altele, se încearcã stabilirea
comunicãrii dintre ele, prin intermediul unei serii de mesaje scurte,
percutante. Se urmãreºte stimularea fiecãrui subgrup în scopul
redactãrii unor mesaje precise, destinate celorlalte subgrupuri. În acest
mod se asigurã un anumit echilibru în exprimarea fiecãrui subgrup.
“Purtãtorul de cuvânt” - Originalitatea acestei tehnici rezidã în tipul de
dispozitiv, axat pe discuþie, în cadrul ºedinþei generale, în care fiecare
subgrup rãmâne, compact, în preajma unui purtãtor de cuvânt.
Purtãtorul de cuvânt îºi cedeazã locul altei persoane a subgrupului
respectiv, care sã exprime o opinie personalã. De asemenea, el poate
intra în comunicare cu membrii subgrupului sãu, în anumite momente,
când are nevoie de argumente pe care nu le posedã. În acest fel se
realizeazã reunirea lucrãrilor efectuate de subgrupuri, care sã devinã
mai antrenantã decât audierea unor rapoarte succesive.
Tehnici de brainstorming - Asigurã analizarea unei probleme, sub o
multitudine de aspecte prin producerea cât mai multor idei; preluarea
ideilor în starea lor incipientã, aºa cum se formeazã, înainte de a fi
canalizate de gândirea logicã; explorarea potenþialului intuitiv, asociativ
ºi conceptual al unui grup de persoane; reperarea obstacolelor din
calea creativitãþii, a elementelor apriorice, a obiºnuinþelor ºi a
constrângerilor.
Participanþii încearcã sã analizeze problema, descompunând-o în pãrþi,
aspecte sau faþete. Instructorul poate participa ºi el la aceastã analizã,
adresând întrebãri într-un mod cât mai deschis ºi având grijã sã se
abordeze mai multe subiecte simultan. În a doua fazã se realizeazã
identificarea colectivã de idei. Toate ideile sugerate de problemã
trebuie sã fie exprimate prin fraze simple sau prin cuvinte scurte ºi
exacte.
Trebuie sã se evite orice atitudine criticã ce ar putea conduce la
formularea unei judecãþi sau la o selectare a ideilor. Participanþii nu
trebuie sã ezite sã se lase inspiraþi de ideile celorlalþi, pentru a le
dezvolta, a le transforma sau a ajunge la niºte idei noi; rezultatul
grupului e mai important decât cele ale indivizilor.
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Nu trebuie sã se caute idei de calitate, ci sã se pãstreze, înainte de
toate, obiectivul cantitãþii, cu acumularea tuturor ideilor, inclusiv a celor
mai puþin plauzibile. Dupã enunþarea acestor instrucþiuni, se impune
fixarea cu exactitate a duratei exerciþiului: de la zece minute pânã la
douã ore, în funcþie de natura problemei ºi de numãrul de persoane
prezente.
Apoi, participanþii încearcã, cu ajutorul instructorului, sã claseze ideile
pe categorii semantice sau tematice. Alegerea ideilor bune se poate
face în conformitate cu posibilitãþile de aplicare, compatibilitatea cu alte
idei deja adoptate, înscrierea într-un anumit cadru de referinþã etc.
Selectarea ideilor foarte bune se poate realiza printr-o metodã de
comparare pe perechi, în funcþie de o apreciere operaþionalã, privind
eficacitatea pe termen scurt, mediu ºi lung.
La sfârºitul sesiunii, instructorul poate ajuta grupul sã formuleze
semnificaþiile, supoziþiile ºi simbolismele cuprinse în ansamblul ideilor
exprimate.
Sugestii de exerciþii în cadrul Eco-echipei
1. “Principiile dezvoltãrii durabile” pentru a clarifica domeniul
dezvoltãrii durabile au fost formulate de-a lungul timpului numeroase
definiþii. Câteva dintre aceste definiþii sunt înscrise pe 16 cãrþi format A7:
Dezvoltarea durabilã este acea formã de dezvoltare care
favorizeazã funcþiile naturale ale biosferei;
Dezvoltarea durabilã este acea formã de dezvoltare care ia în
consideraþie impactul antropic asupra mediului ºi a resurselor
naturale;
O activitate durabilã poate fi continuatã fãrã probleme în viitor: nu
produce deºeuri care altereazã sistemele naturale, nu altereazã
stabilitatea socialã, nu epuizeazã resursele naturale;
Dezvoltarea durabilã este acel tip de dezvoltare care rãspunde
necesitãþilor generaþiei actuale fãrã a afecta nevoile de dezvoltare
ale generaþiilor viitoare;
Elementul central al dezvoltãrii durabile este reprezentat de faptul
cã deciziile actuale nu trebuie sã altereze posibilitãþile de a
îmbunãtãþi viitoare standarde ale vieþii umane;
Un obiectiv primordial al dezvoltãrii durabile este acela de a realiza o
distribuþie echitabilã a beneficiilor economice
furnizate de
activitatea antropicã;
Dezvoltarea durabilã acea dezvoltare care îmbunãtãþeºte calitatea
vieþii umane;
O societate dezvoltatã durabil este cea în care se trãieºte
respectând limita impusã de mediu. Nu este o societate cu creºtere
economicã zero, ci cea care cautã cãi alternative de creºtere;
Guvernele trebuie sã susþinã conceptul de dezvoltare durabilã.
Prosperitatea stabilã poate fi atinsã dacã natura este ocrotitã;
O strategie de dezvoltare durabilã trebuie sã îndeplineascã nevoile
populatiei umane fãrã sã afecteze capacitãþile productive necesare
generaþiilor viitoare;
Dezvoltarea durabilã trebuie sã ia în consideraþie factorii sociali,
ecologici ºi economici;
Dezvoltarea durabilã trebuie sã ia în consideraþie consecinþele pe
termen scurt, mediu ºi lung al acþiunilor umane;
Dezvoltarea durabilã trebuie sã ia în consideraþie creºterea
producþiei economice ºi menþinerea funcþionalitãþii mediului;
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Dezvoltarea durabilã însemnã folosirea ºi conservarea resurselor
comunitãþii astfel încât procesele ecologice de care depinde viaþa sã
susþinã ºi în viitor aceeaºi calitate a vieþii sau mai bunã;
În accepþiunea generalã noþiunea de durabilitate sugereazã
abilitatea de a menþine o activitate în condiþiile unui stress extern
(ex.: agricultura durabilã este abilitatea de a menþine productivitatea
în faþa factorilor peturbatori ce pot acþiona);
Managementul de mediu este doar un aspect al dezvoltãrii durabile
echitatea socialã ºi culturalã sunt elemente fundamentale ale
acestor concepte.
Extrageþi pe rând câte o carte ºi rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
Ce aspecte ale caracterului “durabil” sunt evidenþiate?
Ce aspecte ale caracterului “dezvoltãrii” sunt evidenþiate?
Sunt elemente contradictorii în acea afirmaþie/definiþie?
Cine credeþi cã a formulat acea definiþie? (un politician, un economist,
un ecolog, un întreprinzãtor, un om de ºtiinþã, etc). Argumentaþi.
Încercaþi sã formulaþi propria definiþie a conceptului de dezvoltare
durabilã.
2.“Tehnologia… ºi cum ne influenþeazã viaþa de zi cu zi”
Citiþi urmãtoarele afirmaþii legate de domeniul tehnologic:
Tehnologia este crearea de noi produse care se presupune cã
îmbunãtãþesc confortul ºi calitatea vieþii;
Tehnologiile materiale stau la baza societãþii de consum;
Tehnologiile sociale ghideazã interacþiunile umane;
Interrelaþiile între om ºi tehnologie reprezintã metode de utilizare a
resurselor;
Tehnologiile implicã legãtura între ºtiinþã ºi organizarea socialã ºi
eonomicã;
Tehnologia presupune crearea unor procese potenþial nelimitate ºi
care trebuie sã scadã costurile ºi sã îmbunãtãþeascã caracteristicile
producþiei;
Tehnologia este o ramurã a cunoaºterii care studiazã elemente
aplicative ale ºtiinþei ºi ingineriei;
Tehnologia reprezintã un mod de a explora elementele biofizice ale
mediului, utilizându-le ca resurse;
Tehnologia este un proces care duce la dezvoltarea durabilã a
sistemului social de pe Terra.
Acordaþi fiecãrui enunþ o notã de la 1 la 9, în care 1 = cel mai puþin
important, iar 9 = cel mai important. Nu acordaþi acelaºi punctaj unor
enunþuri diferite.
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3.“Probleme ºi soluþii…” - Fiecare problemã de mediu îºi gãseºte
originea în utilizarea necorespunzãtoare a resurselor de cãtre populaþia
umanã. Pentru a investiga modalitãþile de diminuare ºi de rezolvare a
problemelor generate de activitatea umanã completaþi urmãtorul tabel
în cadrul Eco-echipei voastre. Numiþi-vã un raportor care va prezenta
conclutiile în cadrul grupului larg. Tabelul cuprinde urmãtoarele rubrici:
Situaþia prezentã

Argument

Contra-argument

1. În prezent existã o
gamã diversificatã de
mijloace de
transport.

Mijloacele de
transport sunt
absolut
necesare.

Una din cele mai
importante surse de
poluare, mai ales în
oraºe, o constituie
gazele de
eºapament.

2. Recipientele spray
sunt utilizate pentru
stocarea diferitelor
substanþe utile pentru
noi ºi pentru
gospodãria
noastrã.

Recipientele
spray sunt foarte
utile în
gospodãrie.

Freonul folosit în sprayuri degradeazã stratul
de ozon.

3. O metodã
tradiþionalã de încãlzire
este aceea pe bazã de
combustibil.

Se preferã
folosirea pentru
încãlzit a
combustibililor de
calitate inferioarã
pentru cã sunt
mai ieftini.

Combustibilii inferiori,
pe lângã faptul cã au
putere caloricã micã,
impurificã aerul cu oxizi
de carbon, azot ºi
sulf.

4. În prezent sunt
foarte utilizate în
agriculturã
îngrãºãmintele
chimice.

Pentru obþinerea
unor recolte mai
bogate folosim
îngrãºãminte
chimice.

Îngrãºãmintele chimice
se concentreazã în
lanþurile trofice, pe
lângã faptul cã
polueazã apa ºi
solul.

5. Culturile de plante ºi Faciliteazã
pomi fructiferi sunt
comercializarea
tratate cu pesticide.
acelor produse
sãnãtoase,
neatacate de
dãunãtori.

Pesticidele folosite
pentru distrugerea
dãunãtorilor sunt
substanþe foarte
toxice.

6. Utilizãm multã
hârtie.

Defriºarea pãdurilor
duce la dezechilibre
ecologice ºi la
accentuarea
poluãrii.

Este principalul
suport folosit
pentru
comunicare.

7. În mod frecvent este Prin ardere,
utilizatã incinerarea
gunoiul îºi reduce
deºeurilor menajere
mult volumul.
(gunoiul) ca metodã de
eliminare a lor.
8. Pentru curãþarea
diverselor produse
folosim detergenþi,
lichizi sau solizi.

Soluþii propuse

Cenuºa ºi gazele
rezultate din arderea
gunoiului sunt foarte
toxice.

Detergenþii sunt
Detergenþii care conþin
folosiþi în cantitãþi fosfaþi constituie o
mari.
sursã de poluare a
apei.
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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\
Anexe
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