
Hai să avem
grijă de
planetă



Lipsa acțiunii guvernamentale care ar trebui să adreseze
problematica mediului și a schimbărilor climatice se resimte peste
tot în lume. Consecințele apar treptat și devin o amenințare pentru

viitoarele generații. 
 

Dar pentru fiecare problemă există și soluții, chiar dacă nu sunt
(încă) abordate integrat la nivelul societății. 

 
Trăim într-o lume interconectată și fiecare dintre noi este

responsabil/ă pentru ce se întâmplă în jur.
 

Dacă ai participat la un atelier de Educație Globală și cauți idei
despre cum poți avea un stil de viață mai sustenabil, hai să aflăm

împreună. 

 
Cu pași mici, împreună, reușim să schimbăm lumea în care trăim,

oriunde am fi. 



Noi, oamenii, în general, avem un stil de viață
nesustenabil și consumăm mai mult decât are
pământul capacitatea de regenerare; practic,
consumăm pe datorie. 

În fiecare an se calculează „overshoot day”, adică
acea zi în care s-au terminat resursele din anul
respectiv în raport cu capacitatea de regenerare. 
În 2019, această zi a fost 29 iulie, iar în 2020, 29
august.

Încălzirea globală are efecte profunde în diferite
dimensiuni ale societății - social, economic, mediu
etc. Determină creșterea nivelului mării, schimbări
masive în ciclul apei, extreme climatice precum
ploi abundente, inundații, luni de secetă intensă.
Se schimbă, din același motiv, durata și
intensitatea anotimpurilor, adică avem valuri de
căldură, se topesc ghețarii, apar din ce în ce mai
multe furtuni, tornade și uragane care nu existau
în trecut. Dispar specii de animale, agricultura are
de suferit, sănătatea oamenilor se degradează, boli
specifice doar anumitor zone în trecut se
răspândesc peste tot (cum ar fi febra Dengue), iar
numărul refugiaților afectați de schimbările
climatice este în continuă creștere. 

În România, încep să se resimtă din ce în ce mai
multe astfel de efecte. S-a schimbat durata
anotimpurilor, au apărut inundații și perioade de
secetă, extreme climatice, fenomenul de
deșertificare în sudul țării și furtuni atipice. 

În paginile următoare, îți vom
povesti despre cum poți avea

mai multă grijă de planetă
astfel încât ea să trăiască mai

mult.



Cum poți să schimbi ceva și să
ajuți oamenii să deschidă ochii

pentru a înțelege cât de
important este să aibă un stil de

viață sustenabil? 

Prin evenimente sau interacțiuni revelatoare aleatorii, adică orice eveniment/situație
neplanificată care apare în viața ta, care deschide o fereastră către realitățile lumii și te face să fii
interesat/ă, motivat/ă, responsabil/ă. Poate include a citi știrile și diverse articole, a interacționa cu
oameni din medii diverse și cu povești de viață diverse, a viziona un film, a citi un afiș, a lega între
ele informații din diverse surse, etc.

Prin primirea unui imbold din partea altor persoane. “Alte persoane” pot fi oameni care depun
deja eforturi pentru a adera la o cetățenie globală și vor să îi motiveze și pe alții să evolueze în
aceeași direcție. Poate fi pasiunea acestei cetățenii globale, pot fi oameni care deja sunt activi în
domeniul Educației Globale.. Acești oameni te pot angrena într-o discuție critică pe teme și
responsabilități globale, îți pot trimite materiale informative și te pot motiva să citești, să urmărești
videoclipuri, pot pregăti activități pentru tine care să te ajute să devii mai conștient/ă de unele
dintre aceste probleme. 

Pe cont propriu. Este posibil și să îți pui întrebări dincolo de realitatea pe care o cunoști, să te
provoci să te gândești la: “Cum ajung aceste produse la mine? Cine le realizează? Sunt acele
persoane mulțumite? De ce s-a schimbat vremea atât de mult în ultimii ani?” și tot așa. Îți poți pune
aceste întrebări din curiozitate dar odată ce afli răspunsuri, vei descoperi o perspectivă pe care nu o
aveai neapărat înainte să îți pui asemenea întrebări. Această nouă perspectivă te poate motiva mai
departe în această direcție. 

...este primul pas; numim acest moment punctul zero. Abia de aici începe viața cu valorile
cetățeniei globale. De obicei, vorbim despre cetățenie globală pe viață, pentru că trăim într-o lume
interdependentă. Iar după acest punct zero, urmează mulți alți pași și acțiuni. În linii mari, pașii
includ:

Să obții mai multe informații – să înțelegi complexitatea a tot mai multe probleme globale: să
citești articole, cărți, manuale, toolkit-uri, să urmărești documentare sau alte materiale video, să
conversezi cu oameni din domeniu, să vizitezi locuri relevante, etc.

Să fii critic/ă față de tine însăți și viața ta, față de decizii, comportamente etc. Fii deschis/ă la critică
constructivă, la feedback din partea oamenilor din jurul tău!

Să faci schimbări în propriul stil de viață conform informațiilor pe care le obții. Ar putea însemna
să fii mai atent/ă la felul în care utilizezi anumite resurse, să iei decizii mai sustenabile, să reduci,
reutilizezi, reciclezi obiectele pe care le folosești, să boicotezi companii neetice, să semnezi petiții,
să susții anumite cauze etc.

deschiderea ochilor...



Să iei decizii în viață (pe termen scurt și lung) pe baza implicațiilor globale ale acțiunilor tale.

Să reflectezi mai des la rolul tău în această lume interconectată.

Să inițiezi conversații și să stimulezi gândirea critică pe teme globale cu cei din jurul tău.

Să fii un exemplu pentru alții! 

Pași pe care îi poți urma
pentru a avea un stil de

viață sustenabil

Aplică cei 3 R (redu, reutilizează, reciclează) oriunde se poate. 

Reducerea este elementul-cheie în viața unui om (în ceea ce privește produsele pe care le
achiziționează, în orice categorie, precum și deșeuri în general).

Orice cantitate de plastic sau hârtie este reutilizată, iar apoi reciclată.

Acasă/În viața personală

Consum & energie

Fii conștiincios/ă în ceea ce privește utilizarea apei: fă dușuri scurte și folosește cât mai puțină apă
posibil în timp ce speli vasele.

Folosește becuri și alte dispozitive electrice ce economisesc energie.

Verifică în mod constant dacă luminile sunt stinse (și dispozitivele deconectate de la priză) când nu
sunt utilizate, în spațiile locuite sau pe care le părăsești.

Scoate din priză toate dispozitivele care pot fi deconectate când nu sunt în uz. Nu există dispozitive
în mod stand-by (nu uita încărcătoare în priză, calculatoare, televizoare, cuptoare cu microunde
etc.).



Utilizează surse regenerabile de energie.

Asigură-te (când e posibil) că locuința este izolată termic corespunzător pentru a nu irosi căldură și
energie.

Compostează tot ceea ce poate fi compostat (chiar dacă locuiești în oraș, în apartament).

Cumpărături & alimentație

Dezvoltă o abordare critică și constantă atunci când vine vorba despre necesitatea de a face
cumpărături. Întreabă-te ce cumperi înainte de a achiziționa orice produs. Citește etichete atunci
când ești într-un magazin, cere detalii, verifică informațiile pe care le deții.

Cumpără produse la mâna a doua.

Achiziționează mai ales (dacă nu chiar exclusiv) produse locale și alimente de sezon; alege o piață
locală în locul supermarketurilor sau unităților comerciale internaționale.

Evită produsele cu amprentă de apă mare.

Poți reduce consumul de carne, dacă nu ești chiar vegetarian/ă sau vegan/ă.

Cumpără produse fair trade sau realizate etic, dacă e posibil.

Dacă e posibil, nu consuma apă îmbuteliată – dacă ești nevoit/ă, folosește recipiente mai mari,
reutilizabile pe termen lung.

Fă-ți o listă de produse/mărci pe care le boicotezi în casă și în consumul personal. Reactualizează
constant lista, după ce te informezi despre mărcile respective.

Folosește-ți propriile sacoșe și recipiente reutilizabile pentru a evita achiziționarea de hrană sau
produse ambalate.

Uneori trebuie să depui eforturi mai mari pentru a cumpăra în mod sustenabil, cum ar fi să te
deplasezi pe distanțe mai mari pentru anumite produse și magazine.

unde-s mulți puterea crește

Convinge-ți colocatarii să urmeze un stil de viață sustenabil sau să urmeze măcar câteva reguli în
casă (de exemplu, colectarea selectivă a deșeurilor, cu scopul de a recicla, și alte aspecte în ceea ce
privește dispozitivele electrice etc.).

Asigură-te că majoritatea celor care vin în vizită sau a prietenilor apropiați sunt conștienți de aceste
alegeri și câteodată fac la fel sau respectă regulile în prezența ta.



Vorbește adesea despre diverse teme globale, nu neapărat pentru a-i convinge și pe alții, ci din
pasiune și interes.

Elaborează inițiative pentru schimbări în ceea ce privește felul în care se petrec lucrurile în clădire
sau cartier: solicită pubele pentru reciclare, gestionarea deșeurilor în cartier, etc.

Participă în mișcări globale cum ar fi: Earth Hour, Buy Nothing Day, No Car Day, etc. 

Vorbește cu copiii despre consum și sustenabilitate și despre cum pot deveni cetățeni globali.

Creează, împreună cu copiii, un sistem de colectare selectivă în clasă. Dacă școala nu are un sistem
de colectare selectivă, puteți face un plan în care cei care au sistem de colectare selectivă unde
locuiesc pot lua reciclabilele la o anumită perioadă de timp.

Inventariază materialele folosite la clasă și intereseaza-te dacă exista alternative mai sustenabile.

Găsește modalități de a „celebra” împreună cu copiii prin diferite activități zilele specifice: Ziua
apelor, Ora pamantului etc - poți inclusiv să creezi un calendar de perete împreună cu copiii, în
care notați toate zilele relevante.

Reutilizează toate produsele de hârtie (de orice dimensiune) - spre exemplu, nu folosi nicio foaie de
hârtie doar pe o singură parte, iar apoi, când nu mai ai cum să le refolesești în continuare,
reciclează-le.

Să-ți petreci foarte mult timp la școală este un prilej foarte bun
pentru a face schimbări care să influențeze atât copiii, cât și

colegii. Iar locul de muncă poate fi transformat, prin eforturi
comune, într-o instituție verde. Educația este motorul care

produce cele mai mari schimbări; poți începe prin a introduce
câteva reguli prietenoase cu planeta la clasă, iar apoi să duci

provocarea pe tot etajul și, într-un final, în toată școala.
 

Pașii de mai jos pot fi însă adaptați și în alte contexte de
muncă. 

la școală

la clasă



în cancelarie/școală

Propune introducerea unui sistem de colectare selectivă la nivel de școală.

Inițiază un punct de reciclare dacă acesta nu există și motivează-i pe colegi să îl utilizeze adesea.
Dacă nu este posibil la școală, păstrează obiectele respective (hârtie, plastic, baterii, sticlă, metal)
pentru a le recicla ulterior.

Consumă hrană împachetată acasă și își încurajează-i pe colegi/colege să comande mai puțin și să
aducă de acasă mâncare în ambalaj sustenabil.

Adu-ți propriile ustensile pentru adunările de la locul de muncă în care sunt folosite produse de
unică folosință, mai ales din plastic. Încurajează-i și pe ceilalți oameni să facă același lucru. Poți să îți
păstrezi în geantă un pahar/o sticlă/un pai metalic reutilizabil. 

Încearcă să sugerezi înlocuirea paharelor de plastic/hârtie cu recipiente din sticlă/ceramică sau
unele din plastic reutizilabile (dacă nu există variantă).

Redu cantitatea de materiale printate și îi încurajează-i pe ceilalți să procedeze la fel.

Verifică întotdeauna luminile și stinge-le dacă nu sunt necesare, deconectează aparatele electronice
(care sunt în stand-by sau pot fi utilizate cu baterie). Vorbește-le colegilor și colegelor despre
amprenta ecologică și încurajează-i/le să acționeze mai sustenabil.

Evită să consumi apă îmbuteliată (sau îmbuteliată în recipiente de plastic). Testează apa potabilă
dacă este posibil. Cere echipei de management să furnizeze un sistem de filtrare a apei și/sau apă în
ambalaj sustenabil.

Refuză produse care se află pe lista personală de boicotare, chiar dacă sunt singurele disponibile, și
explică motivele refuzului. Dacă ești în poziția de a achiziționa produse, ia în considerare acest
aspect și încearcă să influențezi politicile de achiziționare ale instituție. 

Expune afișe sau imagini la școală pentru a transmite mesaje despre teme globale.

Sugerează inițiative eco pentru școală/locul de muncă: sărbătorirea zilei planetei, implicarea în
proiecte eco, sărbătorirea vreunei zile internaționale (tematică) etc.

Vino cu sugestii pentru îmbunătățirea sustenabilității obiceiurilor de la școală: ce fel de becuri ar
putea fi folosite, reducerea utilizării de produse din hârtie sau plastic, probleme legate de
gestionarea deșeurilor, obiceiuri legate de transport, utilizarea de surse de energie regenerabile etc.

Fii critic/ă față de practicile instituției în conexiune cu perspectivele globale și încearcă în toate
felurile posibile ca școala sau locul în care lucrezi să devină mai sustenabile și mai preocupate de
viitorul planetei;

Vino cu propuneri despre organizarea de târguri de resurse, schimburi, campanii pentru
colegi/colege sau copiii;



Dacă ești într-o poziție de influență asupra parteneriatelor și colaborărilor la nivel profesional, evită
asocierea cu actori iresponsabili și neetici în domeniul social și global. 

Comandă produse ambalate în materiale sustenabile (prima alegere este sticla, apoi metalul).

În vizită sau la evenimente, nu consuma băuturi în pahare de plastic sau hârtie, ci adu-ți propriile
recipiente. Valabil și pentru apa îmbuteliată, îți poți aduce sticla proprie.

Consumă produse și mărci locale. Dacă nu ești sigur/ă de originea unui produs, întreabă personalul.

Menționează clar (uneori insistă) în timpul comenzii că nu dorești pai de plastic sau tacâmuri de
plastic pentru ceea ce ai comandat.

Nu consuma produse de pe lista personală de boicotare, chiar dacă sunt singurele disponibile.
Refuză în timpul vizitelor și menționează motivele, pentru clarificare. Oferirea motivelor e
binevenită în orice situație.

Întreabă despre gestionarea reciclării (dacă există și pentru ce produse), iar dacă nu există, asumă-ți
responsabilitatea pentru reutilizarea/reciclarea obiectelor respective.

Întreabă în avans despre porțiile de mâncare pentru a putea cere ajustări și evita irosirea
alimentelor. Întreabă personalul ce fac cu resturile și dacă rămâne mâncare, cum își asumă
responsabilitatea (o oferă altcuiva sau cere să fie împachetată etc.).

Evită locațiile cu practici nesustenabile (care utilizează în mod excesiv plastic, produse predominant
din import, care nu oferă alternative sustenabile, care au contracte exclusive cu companii neetice
etc.) și sprijină locațiile care sunt mai responsabile din punct de vedere global. 

ieșirile în oraș

Evită zborurile și drumurile cu mașina în favoarea trenurilor, metroului, bicicletei, mersului pe jos.

Dacă zbori, încearcă sau planifică să compensezi din punct de vedere al CO2 generat.

Dacă mergi cu mașina, poți să călătorești împreună cu alte persoane.

Împachetează-ți un set de călătorie (chiar și pentru evenimente locale) care să includă: sticlă, pahar
sustenabil, sacoșe pentru cumpărături, tacâmuri etc., pentru a nu utiliza produse din plastic/hârtie
în timpul călătoriei.

Păstrează toate deșeurile reciclabile până când găsești pubele pentru reciclare (chiar dacă durează
mai mult).

Transportul (local, național sau internațional) 



Am creat o listă care te poate ajuta să
organizezi cel mai sustenabil și
responsabil atelier din punct de

vedere global și să te asiguri că nu treci
cu vederea peste vreun aspect. Dacă

mai sunt unele pe care nu le-am
inclus, te rugăm să le adaugi pe lista ta:

Când cumperi hârtie pentru atelier, încearcă să alegi produse reciclate și/sau care provin din surse
sustenabile (menționat pe ambalaj, cod FSC sau altele). Ai grijă să cumperi hârtie doar dacă ai
epuizat stocul de hârtie pe care o poți reutiliza.

Scrie pe coli de hârtie tip flipchart doar dacă e absolut necesar; folosește tot spațiul pe care poți
scrie, pe ambele părți. Pune-ți întrebarea de cel puțin două ori dacă folosirea hârtiei de flipchart
chiar îi va ajuta pe participanți în procesul lor de învățare.

Încearcă să înlocuiești hârtia de flipchart cu alte hârtii deja folosite, de exemplu afișe expirate sau
nefolosite de la diverse evenimente (care sunt de obicei mari și au o parte goală).

Ai nevoie de markere care nu scriu prea intens, pentru a putea nota pe ambele părți.

Printează sau creează materiale de înmânat participanților doar dacă e neapărat necesar. Dacă sunt
activități de lucru în echipă, printează/creează câte un document pentru mai multe persoane.
Utilizează hârtie deja folosită (pe o parte) cu acest scop.

Nu printa materiale pentru tot grupul (program, informații utile, etc.) dinainte. Poți afișa programul
într-un loc vizibil pentru toată lumea și poți încerca să oferi materialele în format electronic (mai
ales dacă sunt opționale și nu vor fi utilizate în sesiune). Dacă sunt persoane care, pe baza stilului lor
de învățare, au nevoie de propriile copii, îți pot solicita asta;

Nu oferi caiete tuturor în mod automat. De obicei acestea nu sunt folosite pe deplin în ateliere și
adesea participanții nu continuă să le folosească ulterior. Se întâmplă și ca unele persoane să aibă
propriile agende pentru notițe. Poți crea carnete de notițe din hârtie deja utilizată (iar ei/ele pot
adăuga pagini la nevoie). Orice oferi, să fie opțional! Dacă participanții și participantele au diverse
sarcini de împlinit în care pot folosi liber orice materiale doresc, încearcă să fii atent/ă și să le oferii
sugestii sustenabile. 

Cursuri/Ateliere 

Utilizarea hârtiei



Markere, pixuri

Energie

Nu aprinde luminile dacă lumina naturală este îndeajuns.

Ține aparatele deconectate când nu sunt folosite, nu în standby. Stabilește ca regulă, nimeni să nu
își lase laptop-urile și încărcătoarele conectate tot timpul.

Încearcă să eviți să folosești proiectorul. Da, materialele audio și video sunt într-adevăr necesare,
dar trebuie evitat PPT-ul excesiv, pentru orice informație pe care dorești să o oferi, și chiar și
pentru instrucțiuni pentru activități.

Trebuie folosite responsabil aerul condiționat, ventilatorul, încălzirea și orice alte aparate care
reglează temperatura camerei, nu excesiv, iar uneori se poate pune întrebarea dacă sunt într-adevăr
necesare. 

Mâncare/băuturi  

Dacă oferi produse alimentare în timpul pauzelor, asigură-te că provin din surse sustenabile. Dacă
închiriezi un loc, interesează-te din timp ce fel de mărci folosesc și pe care vi le vor servi. Rămâi
ferm/ă în ceea ce privește listele de boicotare pe care le ai și nu utiliza produse de la companii
neetice în atelierele tale.

Nu ar trebui folosite deloc pahare sau tacâmuri din plastic. Acest aspect trebuie discutat și convenit
cu personalul în prealabil.

Ar fi bine ca mâncarea să fie servită nu în porții, ci mai degrabă ca bufet, pentru a evitarea irosirea. 

Colțurile de colectare selectivă a deșeurilor

Dacă nu există în spațiul respectiv, atunci e nevoie să organizezi un colț al încăperii și să explici
grupului. Desigur, acest fapt depinde de opțiunile de reciclare disponibile în comunitatea ta (care
trebuie explorate).

Verifică originea și toxicitatea pentru mediu și încearcă să găsești unele produse în țara ta/pe
continental tău, care provoacă mai puține daune mediului.

Încearcă să cumperi pixuri realizate din materiale reciclate.

Responsabilizează-i pe participanți și participante în ceea ce privește propriile pixuri, fără un stoc
mereu disponibil (tind să le uite în diverse locuri).



Mai multe informații și resurse utile care
să te ajute să integrezi un stil de viață

sustenabil poți găsi pe siteul A.R.T. Fusion,
la www.artfusion.ro/resurse.

Dacă vrei să te informezi
folosindu-te de filme, îți

recomandăm:
A plastic ocean;
The true cost;
Cowspiracy;

Before the flood. 

hai să avem grijă de planetă
împreună pentru un viitor

prin acțiune!


