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I Introducere 

Am creat acest ghid pentru a sprijini și acompania echipa de facilitatori și facilitatoare din proiectul 
„Viitor Prin Acțiune” în eforturile lor de a schimba viața tinerilor și tinerelor din comunitățile locale din 
România. Acest proiect este unul complex care abordează fațetele multiple pe care le reprezintă 
implementarea Agendei 2030 la nivel local. 

Noi credem că este un instrument ce poate fi util și altor persoane care sunt implicate sau doresc 
să se implice în demersuri similare. Informațiile și instrumentele incluse în acest ghid sunt relevante și 
aplicabile în contexte diverse.

 Acest ghid include:

• Introducerea pe scurt a cadrului tematic pe care acest proiect este centrat, Agenda 2030 
și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Acest capitol nu are pretenții de a fundamenta în mod 
solid cadrul tematic. Există documente deja elaborate de experți în domeniu cu toate informațiile 
necesare. Am inclus în capitolul respectiv câteva adrese de internet care pot fi consultate pentru 
a aprofunda această temă. 

• Cetățenia globală la nivel individual. În acest capitol, am clarificat ce înseamnă cetățenia 
globală în mod concret și ce putem face noi efectiv pentru a sprijini implementarea Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă. Am inclus o listă cu acțiuni și comportamente specifice pe care le putem 
pune în practică în viața noastră de zi cu zi. În plus, am introdus conceptul de participare publică 
și cum putem noi, la nivel individual să ne informăm și să ne implicăm în procesul de luare 
a deciziilor la nivel local, care ne vor afecta pe toți în mod direct. Am inclus și aici o sursă de 
informare pentru a aprofunda ceea ce înseamnă participarea publică. 

• Cetățenia globală la nivel instituțional. Prin instituție ne referim la orice cadru organizațional 
public sau privat: școală, club de tineri, centru cercetășesc, asociație, fundație, firmă, companie, 
primărie, poliție, spital, fabrică etc. Acest capitol elaborează ce înseamnă cetățenia globală la 
aceste nivele și am inclus un instrument detaliat de autoevaluare a nivelului de sustenabilitate. Acest 
instrument poate fi folosit pentru a se aprecia situația prezentă a organizației, pentru a dezvolta 
planuri de acțiune și schimbare pentru a creste punctajul și implicit nivelul de sustenabilitate. Tot 
în acest capitol am inclus o secțiune legată de advocacy, un demers care poate fi realizat de 
grupuri organizate pentru a schimba și influența deciziile de la nivel local. Am menționat și aici o 
sursă de informare pentru a aprofunda ceea ce înseamnă advocacy, un domeniu foarte complex 
și care necesită un spațiu mult mai mare pentru o introducere adecvată.

• Educație globală / Educația pentru cetățenie globală / Educația pentru dezvoltare durabilă. 
Denumiri alternative pentru același proces, demersul educativ care dezvoltă competențe de 
cetățenie globală. În aceste capitole am clarificat cadrul metodologic de educație non-formală 
aplicată pentru acest tip de învățare. Am inclus recomandările cele mai importante și o sursă de 
informare pentru aprofundare. În secțiunea de ateliere de educație globală am detaliat, pas cu 
pas, 2 exemple de module pentru dezvoltarea competențelor de cetățenie globală: un modul de 
8 ore de lucru și un altul de 16 ore.  

Mult succes tuturor celor care vor folosi acest ghid!
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II Prezentarea proiectului Viitor Prin Acțiune

Responsabilitatea globală este una dintre prioritățile noastre. Ne dorim ca toți oamenii să 
conștientizeze cât de importante sunt acțiunile lor de zi cu zi și ce efect au asupra planetei. Să înțeleagă 
cât de importantă este cetățenia globală și cât de mult pot influența ce se întâmplă pe alte continente, 
sau chiar aici, prin felul în care trăiesc. Și, din grijă pentru planetă, am început derularea proiectului 
„Viitor Prin Acțiune”, care se implementează în perioada ianuarie 2021 - ianuarie 2024.

Scopul proiectului

Ne dorim să stimulăm participarea activă în procesul de luare a deciziilor la nivel local și regional 
din România referitoare la Agenda 2030. Pentru ca acest lucru să se întâmple, credem cu tărie că este 
necesară creșterea gradului de responsabilitate activă a tinerilor, a liderilor de tineret și a profesorilor din 
România în ceea ce privește sustenabilitatea și schimbarea climatică.

Obiectivele specifice pe care ni le-am propus sunt: 
1.Crearea unei rețele active de 44 formatori/formatoare (formată din profesori și lideri de tineret) 

de educație nonformală centrată pe dezvoltarea de competențe de cetățenie globală.

2.Dezvoltarea de competențe de cetățenie globală activă (cu accent pe Agenda 2030, schimbări 
climatice, stil de viață durabil și mecanisme de participare în luarea deciziilor publice) în rândul a 1200 
tineri din 24 licee sau centre educaționale, precum și transformarea acestora în instituții sustenabile.

3.Organizarea unei campanii de monitorizare a implementării strategiilor și legilor conexe, precum 
și de influențare a procesului de luare a deciziilor publice referitoare la implementarea la nivel local a 
directivelor Europene și a Strategiei Naționale pentru implementarea Agendei 2030.

Trei organizații, active de foarte mulți ani în România, s-au dedicat pentru transformarea 
acestor obiective în realitate:

• Asociația A.R.T. Fusion, organizația coordonatoare a proiectului, este activă în domeniul 
educației non-formale din anul 2005. Lucrăm la firul ierbii, mergem în comunități, căutăm probleme 
și încercăm să identificăm soluții. Avem grijă de oameni și de planetă și vrem să încurajăm 
implicarea și responsabilitatea individuală pentru a promova atât drepturile omului, cât și un stil 
de viață sustenabil.

• Fundația Noi Orizonturi inspiră tinerii să conducă și să schimbe pozitiv comunitățile lor încă 
din anul 2000. Oferă educatorilor și liderilor de școli instrumente prin care pot împuternici cu 
adevărat tinerii să devină mai buni, mai puternici și mai înțelepți.

• Organizația Națională Cercetașii României este o mișcare educativă a copiilor și tinerilor, 
bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, fără deosebire de naționalitate, 
rasă, sex, credință sau condiție socială, în concordanță cu principiile și metoda Scout. 
Programele desfășurate de către ONCR sunt activități progresive și stimulative, bazate pe 
interesul participanților, incluzând jocuri, cunoștințe practice utile și servicii în folosul comunității, 
desfășurate, în general în natură.
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III Cadru tematic 
     Agenda 2030

La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală ONU (Organizația Națiunilor Unite) a adoptat Agenda 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă, semnată de toate statele membre ONU. Acest cadru global pentru 
direcționarea umanității către o cale sustenabilă s-a bazat pe concluziile obținute din implementarea 
celor 8 obiective prevăzute în Declarația ONU a  Mileniului, din 2000 până în 2015. 

Agenda 2030 cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri), care urmăresc într-un mod 
mai integrat și realist să răspundă provocărilor cu care se confruntă omenirea și planeta. Prin intermediul 
acestora, s-a stabilit o agendă de acţiune ambiţioasă în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii 
inegalităţilor şi a protejării planetei până în anul 2030. Agenda promovează echilibrul între cele trei dimensiuni 
ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu.

Pentru atingerea acestor obiective este necesară implicarea tuturor actorilor din societatea 
noastră, la nivel local și global (politici, privați, sociali, culturali, locali, internaționali, mici, mari, 
organizații sau indivizi etc)  printr-o abordare multidisciplinară, transversală și interdependentă. Nu 
putem vorbi despre implementarea Agendei 2030 doar în anumite țări/regiuni și nu în toate, sau doar a 
anumitor obiective și nu a tuturor obiectivelor. Nu există o ierarhie între aceste ținte, ele trebuie avute în 
vedere în mod holistic în orice tip de intervenție, inițiativă sau răspuns la o anumită provocare. Grupurile 
vulnerabile sau în situație de risc, țările sau regiunile cu o situație locală mai problematică, vor necesita 
o atenție deosebită, soluții unice și implicare din mai partea mai multor instituții. Numai în acest fel vom 
trece împreună linia de sosire din 2030. 

Trebuie să gândim global și solidar înainte să acționăm la nivel local sau internațional, 
pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a îmbunătății viețile și oportunitățile tuturor, oriunde!

Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt următoarele:

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea 
nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la 
orice vârstă.

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de 
învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.

6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi 
sanitaţie pentru toţi.
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7. Energie curată şi la preţuri accesibile – 
Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri 
accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.

8. Muncă decentă şi creştere economică – 
Promovarea unei creşteri economice susţinute, 
deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline 
şi productive a forţei de muncă şi a unei munci 
decente pentru toţi.

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – 
Construirea unor infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializării durabile şi încurajarea 
inovaţiei.

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în 
interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea 
oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie 
deschise tuturor, sigure,reziliente şi durabile.

12. Consum şi producţie responsabile – 
Asigurarea unor tipare de consum şi producţie 
durabile.

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente 
de combatere a schimbărilor climatice şi a 
impactului lor.

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea 
durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor 
marine pentru o dezvoltare durabilă.

15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi 
promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 
combaterea deșertificării, stoparea şi repararea 
degradării solului și stoparea pierderilor de 
biodiversitate.

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – 
Promovarea unor societăți pașnice și incluzive 
pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție 
pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, 
responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 
- Consolidarea mijloacelor de implementare 
și revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă.



Proiect derulat de:

9  

Pentru mai multe detalii despre fiecare obiectiv, situația în România și în alte țări, cadrul legislativ 
și progresul realizat la nivel global sau la noi în țară, recomandăm următoarele adrese pentru consultare:  

https://artfusion.ro/wp-content/uploads/2021/10/Brosura-Agenda-2030.pdf - 
Broșură despre Agenda 2030, realizată în cadrul acestui proiect, cu mai multe detalii despre fiecare 
obiectiv în parte.

https://sdgs.un.org/ - 
Adresa oficială ONU referitoare la Agenda 2030 (în limba engleză).

https://unstats.un.org/sdgs/ - 
Adresa oficială în care se publică în timp real rapoartele cele mai recente legate de progresul atingerii 
obiectivelor (în limba engleză).

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/despre/- 
Adresa Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. Acest Departament a fost înființat pentru 
coordonarea implementării ODD-urilor în România. La aceasta adresă se găsesc informațiile oficiale și 
noutățile referitoare la Agenda 2030 din România.

http://romania-durabila.gov.ro/ - 
Este un proiect dezvoltat de către Departamentul menționat anterior. Își propune dezvoltarea cadrului 
strategic și instituțional necesar implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030. Pe acest site sunt publicate rapoarte și cercetări relevante, precum și Strategia Națională 
pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 și Planul de Acțiune al acesteia (începând cu anul 2021). 

Pentru atingerea acestor obiective, este necesară implicarea activă și asumarea 
responsabilității de către fiecare persoană și instituție din societate. 

Cine este un actor relevant în contextul Agendei Globale?

Listăm mai jos o listă preliminară de potențiali actori cu un rol în ceea ce privește Agenda 2030 la 
nivel local și global. Lista nu este exhaustivă și poate fi completată în continuare cu alți actori relevanți 
existenți. 

Scopul acestei cartografieri este să releve importanța implicării a cât mai multor actori pentru a 
ajunge la aceste deziderate ambițioase. 

• Persoane individuale (cu cetățenie sau nu) 
• Grupuri informale de cetățeni și cetățene  
• Organizații neguvernamentale și non-profit (locale, naționale, internaționale)
• Rețele/ Alianțe internaționale 
• Autorități centrale (Parlament, Guvern, departamente specifice etc)  
• Autorități locale (primării, poliție, consilii, agenții etc)
• Agenții guvernamentale internaționale (ONU, UE, NATO, G20, FMI, OMC, OMS etc)
• Structuri private și de profit (locale, naționale, internaționale)
• Grupuri private informale 
• Sindicate
• Instituții religioase
• Structuri media
• Instituții educaționale (private sau de stat) 
• Furnizori de servicii de sănătate (private sau de stat)
• Furnizori de servicii sociale (private sau de stat)
• Celebrități (actori, cântăreți etc)
• Grupuri de mai mulți actori (ONG+mediul privat + guverne)
• Instituții financiare internaționale
• Instituții tradiționale  
• ..................................
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Ce acțiuni potențiale au la dispoziție actorii globali?

Listăm mai jos o listă preliminară de potențiale acțiuni pe care actorii listați anterior le pot face 
în ceea ce privește Agenda 2030 la nivel local și global. Lista nu este exhaustivă și poate fi completată 
în continuare cu alte tipuri de acțiuni. Exemplele sunt listate în mod general și sumar, pentru a oferi o 
imagine de ansamblu. În mod concret, fiecare dintre acestea poate fi elaborat și explicat diferit în funcție 
de domeniul specific la care ne referim.

Câteva dintre exemplele menționate pot fi realizate de toți actorii, însă multe dintre ele pot fi 
întreprinse numai de unii dintre aceștia. Anumite acțiuni sunt mai potrivite, relevante și adecvate pentru 
o parte dintre actori, iar altele pentru alți actori. Fiecare are propriul său domeniu de influență, în funcție 
de rolul său, de puterea, motivația și disponibilitatea sa. În mod cert, nu este suficient ca doar un actor 
să facă ceva, este necesară implicarea tuturor. 

• Cetățenie globală – la nivel de individ sau de instituție (vezi următoarele capitole)
• Educație globală (sau educație pentru cetățenie globală - vezi următoarele capitole)
• Participare publică (vezi următoarele capitole)
• Voluntariat 
• Informare/ Promovare
• Campanii de conștientizare 
• Cercetare/ Documentare
• Monitorizare/ Raportare
• Legislație specifică
• Politici publice 
• Reglementări la nivel local/ regional
• Împuternicire/ Capacitare Actori individuali sau structurați
• Advocacy/ Lobby (vezi următoarele capitole)
• Mediere 
• Consiliere 
• Proteste/ Demonstrații 
• Mobilizare socială 
• Dezvoltare comunitară 
• Transformarea conflictelor 
• Dezvoltare internațională 
• Asistență umanitară 
• Acorduri internaționale
• ......................................
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IV  Responsabilitatea globală în practică
IV  1  La nivel individual
IV  1  1  Cetățenie globală – Acțiuni și comportamente posibile 

Un cetăţean sau o cetăţeană globală este o persoană care are o perspectivă şi o gândire globală, 
care înţelege implicaţiile globale ale acţiunilor sale, îşi asumă responsabilitatea ataşată acestora şi face 
constant schimbări în viaţa sa, pentru ca impactul său asupra lumii să fie unul pozitiv. 

Avem nevoie de o masă critică de astfel de persoane pentru a aduce schimbări pozitive în 
relaţie cu diferite probleme globale și pentru a realiza cu succes Agenda 2030!

Persoanele interesate să fie mai responsabile la nivel global fac schimbări diferite în viața lor, în 
mod progresiv. Nu este de așteptat și nici realist din partea nimănui ca în mod brusc, să își schimbe 
complet stilul de viață. O persoană poate începe de la aspectele cele mai ușor de pus în practică și, în 
timp, să se adauge alte schimbări sau comportamente care să se alinieze cu ceea ce știu, gândesc, simt 
și își doresc pentru viitorul planetei noastre.  

Ce putem face?

Am listat mai jos, în relație cu diferite aspecte ale vieții noastre de zi cu zi, o serie de acțiuni și 
comportamente posibil de pus în practică de către un cetăţean sau o cetăţeană globală. 

Te invităm să le parcurgi și să le înțelegi pe fiecare în parte. Anumite propuneri sunt mai ușor de 
realizat comparativ cu altele. Unele din acestea necesită doar decizia și determinarea ta personală, 
altele depind și de dorința altor persoane din viața ta. După ce ai parcurs aceste sugestii, te invităm să 
răspunzi la următoarele întrebări de reflecție:

Pe care dintre acestea le pui deja în practică și de ce? 
Pe care dintre acestea ai putea și ai vrea să le pui în practică în viitorul apropiat? 
Pe care ai vrea să le pui în practică într-un viitor mai îndepărtat?
Pe care dintre acestea nu crezi că le vei pune vreodată în practică? De ce?
Ce alte acțiuni poți face și nu se regăsesc în listele de mai jos?
Ce îți dorești să faci diferit în următoarele 3 luni? Dar în următorul an?

Aspecte generale 
• Adun cât mai multe informații  pentru a înțelege complexitatea a cat mai multor probleme 
globale: citesc articole, cărți, manuale, ghiduri, vizionez documentare sau alte materiale video, 
discut cu oameni din domenii diferite, vizitez locuri relevante etc.
• Am o abordare critică față de mine însămi și viața mea, față de deciziile și comportamente mele 
etc. Primesc critică constructivă și feedback din partea oamenilor din jurul meu!
• Fac schimbări în stilul meu de viață pe baza informațiilor pe care le-am colectat (exemple: acord 
mai multă atenție felului în care utilizez anumite resurse, iau  decizii mai sustenabile, reduc, reutilizez, 
reciclez* obiectele pe care le folosesc, boicotez companii neetice, semnez petiții, susțin anumite cauze etc)
• Iau decizii (pe termen scurt și lung) pe baza implicațiilor globale ale acțiunilor mele.
• Reflectez mai des la rolul meu în această lume interconectată!
• Inițiez conversații și stimulez gândirea critică pe teme globale a celor din jurul meu.
• Sunt un exemplu pentru alții! 
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*Plasticul este cel mai problematic, deoarece poate fi reciclat doar de câteva ori și nu dispare niciodată din mediul 
înconjurător, se degradează doar în bucăți din ce în ce mai mici. Este necesară o regândire a modului în care 
folosim plasticul și alte obiecte. 
*Este populară sintagma 3R (Redu, Refolosește, Reciclează) ca principiu călăuzitor în viața unei persoane care dorește 
să fie mai responsabilă și cu un comportament sustenabil. Unele persoane însă preferă să folosească conceptul de 6R 
considerându-l mai consolidat: Regândește, Refuză, Redu, Refolosește, Repară, Reciclează). Acest mod de gândire ne poate 
ajuta să scădem impactul ecologic pe care îl avem asupra planetei.

Consum & energie
• Acord atenție în ceea ce privește utilizarea apei: fac dușuri scurte și folosesc cât mai puțină apă 
în timp ce spăl vasele.
• Evit produse care funcționează pe bază de baterii. Atunci când nu se poate, folosesc baterii 
reîncărcabile. 
• Folosesc becuri și dispozitive electronice ce economisesc energie.
• Verific în mod constant dacă luminile sunt stinse și dispozitivele deconectate de la priză, când 
nu sunt utilizate, oriunde mă aflu.
• Scot din priză toate dispozitivele care pot fi deconectate când nu sunt în uz. 
• Nu las dispozitive în modul stand-by, nu uit în priză încărcătoare, calculatoare, televizoare, 
cuptoare cu microunde etc.
• Utilizez surse regenerabile de energie.
• Mă asigur (când este posibil) că locuința mea este izolată termic corespunzător pentru a nu irosi 
căldură și energie.
• Compostez tot ceea ce poate fi compostat chiar dacă locuiesc în oraș sau într-un apartament.



Proiect derulat de:

13  

Cumpărături & alimentație

• Am o abordare critică și constantă atunci când vine vorba despre necesitatea de a face 
cumpărături. Îmi pun întrebări legate de ceea ce cumpăr înainte de a achiziționa orice produs. 
• Citesc etichetele atunci când sunt într-un magazin, cer detalii, verific informațiile pe care le dețin.
• Cumpăr produse la mâna a doua.
• Achiziționez mai ales (dacă nu chiar exclusiv) produse locale și alimente de sezon; aleg o piață 
locală în locul supermarketurilor sau unităților comerciale internaționale.
• Evit produsele cu amprentă de apă mare.
• Reduc consumul de carne, dacă nu am o dietă vegetariană sau vegană.
• Cumpăr produse fair trade sau realizate în mod etic.
• Nu consum apă îmbuteliată, dar dacă este necesar folosesc recipiente mai mari, reutilizabile 
pe termen lung.
• Am o listă de produse/mărci pe care le boicotez în casă și în consumul personal. Actualizez 
constant aceasta listă, după ce mă informez despre mărcile pe care le folosesc frecvent.
• Folosesc propriile sacoșe și recipiente reutilizabile pentru a evita achiziționarea de hrană sau 
produse ambalate.
• Depun eforturi pentru a cumpăra în mod responsabil, de exemplu, mă deplasez pe distanțe mai 
mari pentru anumite produse și magazine.

Relaționare 

• Îndemn persoanele cu care locuiesc să urmeze un stil de viață responsabil sau să urmeze 
câteva reguli în casă, de exemplu: colectarea selectivă a deșeurilor, cu scopul de a le recicla.
• Mă asigur că majoritatea persoanelor apropiate mie (sau a celor care vin în vizită în casa mea), sunt 
conștiente de alegerile mele și câteodată, fac la fel sau respectă regulile în prezența mea.
• Vorbesc adesea despre diverse teme globale (schimbare climatică, consum responsabil, Agenda 
2030 etc) nu neapărat pentru a-i convinge și pe alții, ci din pasiune și interes.
• Demarez inițiative de schimbare a felului în care se organizează anumite aspecte în clădirea 
mea sau în cartierul în care locuiesc: solicit pubele pentru colectare selectivă, construiesc o 
grădină pe acoperiș, plantez zarzavaturi, pun panouri solare etc.
• Particip în mișcări sociale și globale cum ar fi: Ora Pământului, Ziua în care nu cumpăr nimic, 
Ziua în care nu folosim mașina etc, alături de alte persoane.

Ieșirile în oraș (restaurante, baruri, cluburi, diferite evenimente, vizite etc)

• Comand produse ambalate în materiale durabile; prima alegere este sticla, apoi metalul.
• În vizită sau la evenimente, nu consum băuturi în pahare de plastic sau hârtie, folosesc propriile 
recipiente; acest aspect este valabil și pentru apa îmbuteliată, folosesc sticla proprie.
• Consum produse și mărci locale; când nu sunt sigur/ă de originea unui produs, întreb personalul.
• Specific în mod clar și insist în timpul comenzii că nu doresc pai de plastic sau tacâmuri de 
plastic pentru ceea ce am comandat.
• Nu consum produse de pe lista personală de boicotare, chiar dacă sunt singurele disponibile. 
Le refuz în timpul vizitelor și menționez motivele, pentru clarificare. 
• Întreb despre modul în care se gestionează deșeurile, dacă se colectează pentru reciclare și 
pentru ce tip de produse; dacă nu există, îmi asum responsabilitatea pentru reutilizarea/reciclarea 
obiectelor respective (pe care eu le-am comandat/ folosit).
• Întreb în avans despre mărimea porțiilor de mâncare pentru a putea cere ajustări și evita irosirea 
alimentelor; întreb personalul ce fac cu resturile și cu mâncarea neconsumată/nevândută și cum 
își asumă responsabilitatea (de exemplu o oferă altcuiva sau poate să fie luată la pachet etc).
• Evit locațiile cu practici iresponsabile (care utilizează în mod excesiv plastic, produse predominant din 
import, care nu oferă alternative durabile, care au contracte exclusive cu companii neetice etc) și sprijin 
locațiile care sunt mai responsabile din punct de vedere global. 
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Transportul (local, național sau internațional) 
• Evit zborurile și drumurile cu mașina în favoarea trenurilor, metroului, bicicletei, mersului pe jos.
• Dacă zbor, compensez CO2-ul generat.
• Dacă merg cu mașina, călătoresc împreună cu alte persoane.
• Folosesc un set de călătorie, chiar și pentru evenimente locale, care să includă: sticlă, pahar 
sustenabil, sacoșa pentru cumpărături, tacâmuri etc, pentru a nu utiliza produse din plastic/hârtie 
în timpul călătoriei.
• Păstrez toate deșeurile reciclabile până când găsesc pubele pentru reciclare (chiar dacă acest 
aspect durează mai mult).

La școală/ clubul de tineret/ centru

Ne petrecem mult timp la școală, la club, centru și, în general, la muncă. Acesta este un prilej 
foarte bun pentru a face schimbări care să influențeze copiii și/sau colectivul colegial. Locul nostru 
de muncă poate fi transformat, prin eforturi comune, într-o instituție verde și responsabilă (despre asta 
detaliem în capitolul următor). 

Educația este motorul care produce cele mai mari schimbări. Putem începe prin a introduce 
câteva reguli prietenoase cu planeta la clasă, iar apoi să ducem provocarea pe tot etajul și, într-un final, 
în toată școala. 

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

A. La clasă și/ sau la întâlnirile de centru sau club
• Vorbesc cu copiii despre consum și sustenabilitate și despre cum pot deveni cetățeni sau 
cetățene globali/e.
• Creăm împreună un sistem de colectare selectivă în clasă/club/centru. Dacă școala nu are un 
sistem de colectare selectivă, facem un plan pentru a duce reciclabilele adunate la alte puncte de 
colectare din cartierul nostru sau aducem recipiente de colectare selectivă în școală.  
• Analizez materialele folosite la clasă și explorez posibilitatea folosirii de alternative mai 
sustenabile/durabile.
• „Celebrez”  împreună cu cei și cele cu care lucrez zilele specifice din contextul global: Ziua 
apelor, Ora pământului etc.
• Creez un calendar de perete împreună cu copiii, în care ținem evidența zilelor și evenimentelor 
importante în context global.
• Reutilizez toate produsele de hârtie, de orice dimensiune; folosesc ambele părți ale foilor de 
hârtie, iar apoi le colectez pentru reciclare.
• Evit să printez materiale pentru activitățile derulate, doar dacă sunt absolut necesare. 
• Refolosesc fișele de lucru cu mai multe grupuri. 
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B. În cancelarie/ școală/ centru
• Propun introducerea unui sistem de colectare selectivă la nivel de școală/centru.
• Inițiez un punct de colectare selectivă, dacă acesta nu există, și motivez colectivul să îl utilizeze 
cât mai mult. 
• Dacă nu este posibil la școală, colectez în mod individual reciclabilele utilizate de mine și de 
grupele cu care lucrez (hârtie, plastic, baterii, sticlă, metal) pentru a le duce ulterior la puncte de 
colectare.
• Consum hrană împachetată acasă și îmi încurajez colegii să comande mai puțin sau să aducă 
cu ei mâncare în ambalaje reutilizabile.
• Folosesc propriile tacâmuri și veselă pentru adunările de la locul de muncă în care sunt folosite 
produse de unică folosință, mai ales din plastic. Îi încurajez și pe ceilalți oameni să facă același lucru. 
• Am tot timpul în geantă sau dulap un pahar, o sticlă, un pai metalic reutilizabil etc. 
• Propun înlocuirea paharelor de plastic/hârtie cu recipiente din sticlă/ceramică sau unele din 
plastic dar reutilizabile (dacă nu există altă variantă).
• Reduc cantitatea de materiale printate și îi încurajez pe ceilalți să procedeze la fel.
• Verific întotdeauna luminile și le sting dacă nu este necesar să fie aprinse; decuplez aparatele 
electronice, care sunt în stand-by sau care pot fi utilizate cu baterie. 
• Le vorbesc colegilor și colegelor despre amprenta ecologică și îi/le încurajez să acționeze mai 
sustenabil și responsabil.
• Evit să consum apă îmbuteliată, sau îmbuteliată în recipiente de plastic; testez apa potabilă 
dacă este necesar; cer echipei de management să furnizeze un sistem de filtrare a apei și/sau 
apă în ambalaje durabile.
• Refuz să folosesc sau să consum produse care se află pe lista mea personală de boicotare, 
chiar dacă sunt singurele disponibile și explic motivele refuzului. 
• Dacă sunt în poziția de a achiziționa produse, iau în considerare aceste aspecte și încerc să 
influențez politicile de achiziționare ale instituției. 
• Expun afișe sau imagini la școală pentru a transmite mesaje despre teme globale.
• Propun sugestii pentru îmbunătățirea sustenabilității școlii/locului de muncă: ce fel de becuri 
ar putea fi folosite, reducerea utilizării de produse din hârtie sau plastic, gestionarea deșeurilor, 
aspecte legate de transport, furnizori, surse de energie regenerabilă etc.
• Analizez critic practicile instituției în conexiune cu Agenda Globală și depun eforturi pentru ca școala 
sau locul în care lucrez să devină mai responsabil/ă și mai preocupat/ă de viitorul planetei;
• Vin cu propuneri despre organizarea de evenimente, schimburi profesionale, vizite tematice, 
campanii pentru colegi/colege sau copiii;
• Dacă sunt într-o poziție de influență asupra parteneriatelor și colaborărilor de la nivel profesional, 
evit asocierea cu actori iresponsabili și neetici în domeniul social și global. 
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IV  1  2  Participare publică

Lista de acțiuni menționate anterior reflectă aspecte practice și concrete din viața unei persoane 
responsabile la nivel global. Aceste comportamente și acțiuni pot face într-adevăr o diferență, însă nu 
pot face o diferență de sine stătătoare. Fiecare actor din societate trebuie să-și facă “partea” în ceea 
ce privește Agenda 2030. Efortul nostru, al tuturor, este necesar pentru ca, în mod real, Obiectivele de 
Dezvoltare să fie atinse.

 
Pe lângă ceea ce putem face la nivel personal/profesional, trebuie să ne implicăm și să 

participăm în mod activ în procesul de luare a deciziilor de către autoritățile locale. Aceste decizii 
afectează modul în care ne trăim viața.. De exemplu, anterior am menționat mai multe idei de acțiuni 
legate de reciclare, aceste comportamente individuale depinzând de infrastructură pusă la dispoziție de 
către autoritățile locale. 

Pentru a lua parte la procesul de luare a deciziilor din comunitățile noastre este necesar să ne 
informăm, să cunoaștem efectiv procesele de luare a deciziilor care au loc la nivelul acestor instituții, să 
analizăm prioritățile acestora, problemele abordate, soluțiile propuse, precum și consecințele acestora. 

În ceea ce privește Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, acestea sunt „despachetate” 
în teme și subteme, indicatori specifici la nivel local, strategii și planuri de acțiune națională și locală etc. 
Toate acestea se reflectă, în primul rând, în felul în care se desfășoară viața locuitorilor și nu trebuie 
impuse fără ca noi să avem un cuvânt de spus. 

Orice decizie a administraţiei publice locale are un efect asupra noastră, fie că este legată de 
infrastructură, transport, reţeaua de apă, străzi, deșeuri, parcuri, spațiu verde, clădiri, şcoli, spitale etc 
sau de modul în care funcționează mediul privat sau societatea civilă.  Pentru o comunitate democratică 
sănătoasă este nevoie de transparenţă în luarea deciziilor publice şi de participarea publică a locuitorilor 
și locuitoarelor acesteia.

Participarea publică în ceea ce privește Agenda 2030 este procesul prin care preocupările, 
nevoile şi valorile cetăţenilor și cetățenelor sunt încorporate în procesul decizional al administraţiei 
publice locale. Există mai multe tipuri de interacţiune dintre autoritatea publică şi cetățeni:

Informare – administraţia oferă publicului informaţii relevante despre Agenda 2030, care îi permit 
acestuia să înţeleagă problemele, soluţiile alternative propuse, beneficiile şi riscurile asociate acestora. 
Informarea reprezintă un proces de comunicare într-un singur sens, dinspre administraţie către public.

Consultare – publicul reacţionează, din proprie iniţiativă sau la invitaţia administraţiei, la propunerile 
de soluţii alternative şi/sau deciziile publice, iar contributia publicului este luată în considerare de către 
administraţie în procesul de luare a deciziei finale. Este o comunicare în dublu sens, administraţia 
solicită şi publicul oferă informaţii pe o problemă dată (în legătură cu cele 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă).
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Într-o comunitate locală unde administraţia şi noi suntem implicaţi activ în procesul 
participării publice, observăm următoarele aspecte:

Administraţia locală:
• împărtășește informaţiile pe care le deține într-o manieră onestă, completă şi clară;
• oferă tuturor posibilitatea de a-şi exprima opiniile şi de a influenţa deciziile administraţiei într-un 
mod corect şi deschis;
• încurajează publicul să profite de aceste posibilităţi;
• detaliază modul în care s-a luat decizia, oferind toate argumentele care stau la baza acestei 
decizii.

În acelaşi timp noi, publicul larg din comunitate:
• înţelegem drepturile şi obligaţiile care ne revin pentru a participa în procesul de luare a deciziilor 
de la nivel local, decizii care ne pot influența direct sau indirect vieţile;
• suntem pregătiţi și motivați să ne implicăm sincer şi constructiv pentru a sprijini administraţia 
publică locală în rezolvarea problemelor.

Ce putem face pentru a lua parte la aceste procese în relație directă cu Agenda 2030?

• Să monitorizam ce face administraţia locală în acest domeniu.
• Să ne aducem contribuţia atunci când administraţia solicită acest lucru sau intenționează să 
facă ceva ce ne poate afecta interesele.
• Să abordăm instituțiile administraţiei locale cu o atitudine pozitivă.
• Să ne manifestăm interesul pentru a înţelege problemele și procesele de lucru de la nivelul 
administrației.
• Să ne exprimăm nevoile şi ideile în mod coerent.
• Să colaborăm constructiv cu administraţia locală pentru a găsi şi implementa soluţii satisfăcătoare 
pentru ambele părţi.
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Când participarea noastră în procesul de guvernare locală este luată în serios:

• Se restabileşte şi se construieşte încrederea între administraţia publică locală şi public. 
• Administraţia locală este încurajată să devină şi să rămână transparentă în procesul guvernării.
• Ni se permite să  avem acces la informaţii referitoare la problemele de pe agenda administrației.
• Administraţia locală este ajutată să identifice mai repede nevoile comunităţii.
• Se încurajează dezbaterile faţă în faţă, astfel încât publicul să poată auzi direct puncte de 
vedere diferite.
• Comunitatea este direcționată către consens şi nu către conflict.
• Se promovează un cadru de lucru bazat pe cooperare şi parteneriat.
• Administraţia locală este ajutată să rezolve nevoile comunității înainte de interesele speciale 
sau private.

Metode de participare publică

Metode de informare

Informarea este primul pas în implicarea noastră în procesul de elaborare a deciziilor publice 
referitoare la Agenda 2030, iar fără ea nu putem vorbi de procese reale de consultare sau de participare 
publică în luarea deciziilor. 

Ne referim în principal la modul în care administrația oferă informații publicului larg, este 
transparentă și oferă informații pe canale diverse, accesibile publicului larg. E important de subliniat 
că în acest demers responsabilitatea este împărțită, succesul procesului de informare depinde în mare 
măsură și de public, de modul în care acesta accesează și primește informația transmisă.  

Obiectivele informării publicului:
• Prezentarea activităţii administraţiei.
• Educarea publicului pe o anumită problemă.
• Pregătirea publicului în vederea consultării pe o anumită temă.
• Pregătirea premiselor pentru evaluarea unor activităţi/proiecte.
• Asigurarea transparenţei actului decizional public.

Principalele instrumente prin care administraţia ne poate informa, dar şi metodele prin 
care noi înșine ne putem informa cu privire la activitatea acesteia, sunt:

• Spaţiile de afişaj fizic din cadrul instituţiilor locale
• Publicaţii electronice sau tipărite
• Buletine informative electronice sau tipărite
• Pagina și platforme web ale instituţiei
• Pagini/ profile/grupuri pe rețele de socializare 
• Aplicații mobile
• Alerte SMS
• Centre de informare pentru cetăţeni
• Birou de informare
• Call center
• Transmiterea ședinţelor pe internet
• Articole, reportaje, interviuri din presa scrisă, audiovizuală și/sau internet. 
• Conferințe de presă
• Mijloace stradale de informare
• Transmiterea directă de informaţii către organizaţii, grupuri de interes sau locuitorii din comunitate (scrisori, 
e-mail-uri etc)
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Metode de consultare și participare activă 

Aceste tipuri de metode se împart în 2 categorii, descrise mai jos, non deliberative și deliberative. 
Noi am listat diferite exemple pentru fiecare din aceste categorii, însă dacă ele se practică sau se pot 
aplica în comunitatea voastră (în relație sau nu cu Agenda 2030), depinde de modul de organizare al 
autorităților locale. Le menționăm mai jos, ca opțiuni care pot fi fructificate acum sau pe viitor. 

Câteva dintre acestea se pot organiza/realiza prin inițiativa sau eforturile noastre, altele necesită 
inițiere și gestionare de către decidenți. Prin urmare, puterea sau influența noastră este limitată.

Prin metode non deliberative se colectează informaţii de la cetăţeni, li se permite administraţiei 
şi publicului să examineze atent diferite aspecte ale unei probleme. Aceste metode, însă, nu încurajează 
dezbaterile între participanţi şi nu îşi propun atingerea unui consens sau înțelegere între părțile implicate. 
În mod cert, oferă mai multe pârghii de participare unei persoane interesate. Denotă, cel puțin teoretic, 
faptul că administrația locală este interesată sau își dorește să consulte punctele de vedere sau poziția 
publicului pe o anumită temă/în general. 

Metode:

• Telefonul  cetățeanului -  Linie telefonică deschisă publicului larg, de către anumite instituții, pentru a 
face sesizări, sugestii, reclamații etc. 

• Ore deschise/ Audiențe - Acestea sunt întâlniri individuale, între un demnitar sau funcţionar (primar, 
prefect, ministru) şi cetăţeni/ cetăţene, pentru prezentarea problemelor individuale ale acestora.

• Audiere la sediul instituţiei - Audierea (a nu se confunda cu audienţa) reprezintă activitatea prin care 
persoana care are de avansat o propunere sau de exprimat o opinie cu privire la activitatea administraţiei 
sau la anumite decizii publice, face acest lucru în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii administraţiei. 
Spre deosebire de audienţă, audierea nu se face pentru probleme individuale ale cetăţeanului/cetăţenilor 
respectivi, ci pentru probleme de interes public.

• Audieri publice - O audiere publică reprezintă un eveniment în cadrul căruia sunt audiate mai multe 
persoane care au de exprimat opinii sau propuneri referitoare la un anumit subiect. Spre deosebire de 
audierile „individuale” sau cu persoane reprezentând anumite organizaţii, companii etc, o audiere publică 
este deschisă oricui doreşte să participe.

• Consultări publice – O astfel de consultare este inițiată atunci când se elaborează anumite politici 
publice, acte normative, planuri strategice etc și care, înainte de finalizarea acestora, sunt expuse publicului 
larg, pentru feedback și reacție. Acest proces are de obicei un timp limită în care persoanele interesate își 
pot expune punctul de vedere (în scris sau în cadrul unor întâlniri de consultare). 
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• Sondajele de opinie - Sondajul reprezintă un instrument de identificare a opiniilor unei anumite populaţii 
prin intervievarea directă a unor persoane care constituie un eşantion reprezentativ din populaţia respectivă. 
Sondajele se pot realiza prin interviuri realizate în mod fizic, la telefon sau prin mijloace facilitate de internet.  

• Focus grupuri – Focus grupul este o discuţie facilitată, purtată cu un grup de (posibili) actori/factori 
interesați (inclusiv cetățeni și cetățene) şi este condusă de către o persoană abilitată în moderare, printr-un 
set de întrebări specifice adresate grupului cu privire la un anumit subiect.

• Sugestii în scris - Atât în situaţiile în care o autoritate sau o instituţie a administraţiei publice locale 
doreşte să ne consulte înainte de a adopta o iniţiativă sau un proiect de hotărâre, cât şi atunci când noi dorim 
să ne expunem punctele de vedere din proprie iniţiativă, o scrisoare însoţită de documentaţia aferentă poate 
fi un instrument foarte eficient. Putem face asta prin scrisori fizice sau electronice. 

• Forumul online - Este o aplicaţie web, asociată cu anumite pagini de internet (gestionate de către 
autoritățile publice) care permite desfăşurarea unor discuţii şi publicarea de conţinut (informaţii) generat de 
către persoana care vizitează respectivul forum și participă în aceste discuții (de exemplu, cetăţenii, experţii, 
funcţionarii, etc.).

• Petiții – Este o metodă care necesită o implicare din partea mai multor persoane, dar care poate fi inițiată 
de către o singură persoană. Se pot solicita semnături pentru a arăta sprijinul pentru o sugestie/solicitare 
specifică la adresa unei instituții locale. Pentru a fi validate,  există reguli specifice (național sau local) pentru 
colectarea semnăturilor (în format fizic sau electronic). 

• Comitete consultative - Comitetele sunt compuse din persoane care reprezintă diferiți actori/ factori 
interesaţi, inclusiv publicul larg, numite de către administraţie cu rolul primordial de a îmbogăţi informaţia pe 
baza căreia se ia o decizie publică.

• Grup cetăţenesc - Este un grup reprezentativ pentru comunitatea locală, format din persoane dispuse 
să ofere periodic feedback administraţiei pe teme de interes public. Grupul este de regulă format din 500-
2500 de cetăţeni și cetăţene, care sunt de acord să facă parte din acest grup şi să răspundă întrebărilor 
adresate de administraţie prin chestionare - în general 4 chestionare/ an.

• Referendumul local  -  Este cea mai puternică metodă de participare a publicului, puterea de decizie 
fiind transferată de către administraţie cetăţenilor și cetăţenelor. Este un instrument de participare directă a 
acestora în procesul decizional din administraţia publică locală. În general, doar administraţia poate convoca 
un referendumul local. În funcție de regulile specifice locale, în anumite comunități, cetăţenii și cetăţenele pot 
propune o temă pentru un Referendum Local prin colectarea de semnături de la un număr minim de persoane. 
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Metodele deliberative favorizează discuţiile, schimbul de opinii, dezbaterea şi examinarea 
atentă a unor subiecte de către toate persoanele care se implică. Aceste metode au avantajul de a face 
posibilă atingerea unui consens sau înțelegere comună asupra problemelor discutate. 

Ele depind în totalitate de voința și dorința decidenților pentru a fi puse în practică și/sau pentru 
ca rezultatele acestora să fie luate în considerare în procesul de luare a deciziilor. 

Metode:

• Ateliere de scenarii - Un atelier de scenarii este o întâlnire tematică  în cadrul căreia se pleacă de la prezent 
(realităţi și probleme), se imaginează un viitor dezirabil şi apoi se identifică paşii necesari pentru a atinge dezirabilul.

• Ateliere de lucru, seminarii, conferinţe - Sunt forme de dezbatere pe subiecte concrete. Aceste 
evenimente permit un contact direct între administraţie şi persoanele reprezentante ale diverselor 
grupuri interesate, dând ocazia tuturor să îşi cunoască opiniile pe o anumită temă şi să îşi descopere 
punctele comune şi divergenţele.

• Cafeneaua publică - Este o metodă ingenioasă de a crea un dialog în jurul unei probleme importante. 
Metoda constă în dezbaterea unei probleme de către un grup de peste 12 persoane într-un cadru 
foarte asemănător unei cafenele. Numărul celor invitaţi să dezbată poate să fie oricât de mare. Au fost 
organizate cafenele cu participarea chiar și a 1000 de persoane.

• Celula de planificare - O celulă de planificare este constituită din aproximativ 25 de persoane alese 
la întâmplare din cadrul comunităţii, care lucrează împreună pentru o perioadă limitată de timp (de 
obicei patru zile), pentru a oferi soluţii pentru o problemă de politică publică sau planificare.

• Dezbateri publice - O dezbatere publică este un eveniment la care participă reprezentanţi ai 
administraţiei, publicul larg şi alte părţi interesate, pentru a realiza un schimb de opinii pe marginea 
unui anumit subiect. Spre deosebire de audierile publice, unde cetăţenii sunt doar invitaţi să îşi expună 
punctele de vedere (reprezentanţii administraţiei rezumându-se la a prezenta tema discuţiei, a adresa 
întrebări şi a lua act de părerile publicului), într-o dezbatere publică, reprezentanţii administraţiei au 
posibilitatea să prezinte punctul de vedere al administraţiei, să îl argumenteze, să se exprime în acord 
sau în dezacord cu restul celor care participă etc. Acestea se pot organiza în mod fizic sau online. 

• Planificarea participativă - Procesul de formulare a deciziilor şi rezolvare a problemelor, care implică 
indivizi şi grupuri reprezentând diferite interese, expertize şi puncte de vedere, şi care acţionează pentru binele 
tuturor celor afectaţi de deciziile pe care le formulează şi de acţiunile care le urmează. În funcţie de context, 
poate fi ori un proces pe termen scurt, de rezolvare a unor probleme curente, fie unul pe termen lung, de 
formulare a unor viziuni. Un exemplu concret este bugetarea participativă - o formă de implicare directă a 
publicului în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale. Este un 
un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice, iar comunitatea decide prin vot liber.

• Forumuri deliberative - Forumurile deliberative îşi propun aflarea perspectivei populaţiei prin folosirea 
unui grup aleator care formulează opinii despre opţiunile de politică publică în urma ascultării prezentărilor 
experților şi factorilor interesați. Forumurile deliberative implică un număr mare de persoane, în jur de 100. 
În general, forumurile sunt evenimente cu mare vizibilitate şi atrag atenţia mass mediei.

• Grupuri de lucru comune – Este o metodă prin care grupuri formate din diferiți factori interesaţi şi 
reprezentanţi ai administraţiei discută şi analizează teme concrete care fac obiectul unei decizii publice. 
Aceste grupuri pot păstra confidenţialitatea discuţiilor până când se agreează o concluzie (grupuri de 
lucru închise) sau pot implica un număr mai larg de cetăţeni în dezbatere (grupuri de lucru deschise).

• Summitul cetăţenesc - Este o metodă de a stimula dezbaterea asupra unor probleme de interes 
public şi de a evalua opinia publicului despre priorităţile şi posibilele acţiuni pe care trebuie să le 
întreprindă administraţia în diverse domenii. Avantajul acestei metode este că poate găzdui un număr 
foarte mare de participanţi și participante (de la câteva sute până la câteva mii), pe care îi implică într-
un dialog consistent. Astfel, metoda combină avantajele metodelor cantitative cu ale celor calitative.

Pentru mai multe detalii, informații concrete, sfaturi și idei în ceea ce privește participarea publică în 
procesul de luare a deciziilor din comunitatea noastră, adresa Centrului de Resurse pentru Participare Publică 
oferă numeroase informații folositoare: https://cere.ong/informatii-utile/ 
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IV  2  La nivel de instituție
IV  2  1  Cetățenie globală – Instituție sustenabilă

În capitolul precedent am elaborat ce poate face o persoană la nivel individual, pentru a practica 
în mod responsabil cetățenia globală. În acest capitol discutăm despre ce se poate face la nivel 
instituțional pentru a reflecta un comportament organizațional responsabil în context global. 

Cetățenia globală se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Aceasta se va traduce în 
acțiuni și comportamente (ușor) diferite, pentru că acum analizăm un ansamblu de aspecte ce încorporează 
acțiunile mai multor persoane, motivate sau nu intrinsec (*notă: cetățenia globală la nivel individual este 
întotdeauna motivată intrinsec), precum și aspecte ce țin de management și politici organizaționale. 

Orice instituție în care ne desfășurăm activitatea, fie că este o școală, un centru educațional, 
club, asociație, fundație, firmă, companie, primărie etc, poate să aibă practici și conduite care să 
reflecte principiile Agendei 2030 și ale unei cetățenii globale responsabile. 

Ne referim la instituție la modul general, fie că este o entitate privată sau de stat, deoarece 
această diferențiere nu influențează înțelegerea rolului și a responsabilităților pe care fiecare structură 
din societate le are. În funcție de contextul de viață al unei instituții, pot exista atât oportunități, cât 
și dezavantaje în relație cu posibilitățile de creștere a nivelului organizațional de sustenabilitate. 
Fiecare entitate trebuie să își analizeze punctele tari, precum și cele slabe pentru a își trasa un demers 
personalizat în raport cu obiectivele propuse (în contextul Agendei 2030).

O instituție sustenabilă este o structură organizată (formal sau informal) care:
• își asumă rolul de actor relevant în contextul global și responsabilitățile asociate cu acesta 
• aplică transversal principiile cetățeniei globale în toate procesele de funcționare
• își revizuiește progresul realizat în mod sistematic 
• face schimbări și îmbunătățiri periodice 
Pentru ca impactul său asupra lumii să fie unul pozitiv. 
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Fiecare instituție interesată să devină o entitate sustenabilă, așa cum este definită în contextul 
acestui proiect, se poate folosi de instrumentul de auto-evaluare dezvoltat de echipa „Viitor Prin Acțiune”. 

Acest instrument oferă o imagine a situației actuale, semnalează ariile care necesită 
intervenții și schimbări, precum și ce eforturi sunt necesare din partea echipei pentru a se putea 
crește calificativul acordat.

Instrucțiuni de folosire a acestui instrument: 
• Se completează în urma unei analize sincere și autocritice.
• În cazul unei echipe de maxim 10 persoane, este un demers comun de completare.
• Pentru echipe mai mari, se recomandă crearea unui grup de lucru specific. 
• Structura decizională din instituție trebuie să fie implicată în acest demers, mai ales în preluarea 
recomandărilor și transformarea acestora în decizii organizaționale.
• Punctajul se calculează pe fiecare categorie separat, precum și în total. 
• Se foloseste tabelul de la final pentru interpretarea rezultatelor. 
• Punctajul poate fi acordat și de către o persoană externă organizației pe baza unor observații 
și interviuri. 

Instrumentul include foarte multe aspecte și dimensiuni pentru a fi analizate și măsurate 
în ceea ce privește sustenabilitatea. 

În funcție de contextul specific al unei instituții este posibil, ca pentru unele organizații să fie 
dificil să ofere un punctaj pentru anumite cerințe dacă acestea nu relevante sau prezente în viața 
organizațională în acel moment. 

Acest instrument nu este absolut, el poate fi modificat pentru a reflecta viața curentă a 
unei organizații. Dacă se regăsesc afirmații care fac referire la aspecte care nu există și prin 
urmare nu pot fi evaluate, acea dimensiune poate fi ștearsă din tabel și punctajul final maxim va 
fi recalculat! 

Atenție! A nu se confunda cu punctajul minim care poate fi acordat unora dintre dimensiuni. Faptul că, 
de exemplu într-o organizație nu se face compost, nu înseamnă că acest aspect este irelevant și se va șterge din 
tabel. Dimpotrivă, se va trece punctajul minim posibil. Pe de altă parte, dacă o organizație nu folosește serviciile 
unei bănci, întrebarea legată de serviciile bancare s-ar putea să nu fie relevantă. 

Exemplu dacă scazi 10 puncte, scad categoriile: categoria inițială 138-321, după ce scazi 10 puncte, 
categoria se modifică 128-311.

Alte exemple:
O organizație care nu printează nimic, niciodată (oferă punctaj 5 la această întrebare): în acest 

caz poate șterge din tabel afirmațiile următoare legate de printare. Dacă însă, ocazional, chiar dacă mai 
rar, organizația printează, atunci nu își poate da punctajul maxim și va păstra și întrebările legate de 
printare, pentru care va acorda un punctaj aferent. 

O organizație care își desfășoară activitatea într-o regiune tropicală, unde nu este iarnă, poate să 
șteargă întrebările legate de încălzire.

Aproape toate cerințele de mai jos pot fi realizate de către orice organizație, chiar dacă necesită 
eforturi și resurse foarte mari. Modificarea tabelului prin ștergerea anumitor cerințe, trebuie făcută 
în mod excepțional, pentru acele situații în care o anumită dimensiune, cerință, nu poate fi evaluată 
(nici măcar cu punctajul minim).  
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Instituție sustenabilă - Instrument de auto - evaluare

Se acordă pentru fiecare afirmație un punctaj de la 1 la 5 care se poate determina folosind 
următorul sistem explicativ (legenda):

1 = Sămânță (tocmai a început să se definească în acest domeniu, are potențial de dezvoltare, încă nu se aplică/
implementează acțiunea respectivă) 
2 = Încolțire (începe să se consolideze, să aibă experiențe sumare, interes mai conturat, se aplică/implementează 
din când în când)
3 = Creștere (începe să câștige impuls, încredere și motivație mai solide, să aibă experiențe mai dese și mai de 
substanță, se aplică/implementează în aproximativ jumătate dintre situații) 
4 = Bine dezvoltat (are un grad bun de competență, expertiză, încredere, motivație, are experiențe frecvențe, se 
aplică/implementează în majoritatea situațiilor)
5 = Maturitate (are competență, expertiză, motivație și încredere ridicate, se aplică/implementează în toate situațiile)

Aspecte generale

1. Dimensiunea Sustenabilității este prezentă în mod specific în dezvoltarea 
strategică a organizației. 

2. Arată integritate în ceea ce privește deciziile organizaționale, coerență între 
valorile, principiile declarate și acțiunile concrete realizate referitoare la 
achiziționare, producție, gestionare deșeuri, utilizarea energiei etc.  

3. Se calculează anual amprenta de carbon instituțională (folosind firme de 
consultanță sau aplicații gratuite adaptate la contextul organizațional)

4. Se organizează competiții sau alte sisteme de recompensare ale celor mai 
sustenabile practici realizate de membrii și membrele echipei.

5. Se favorizează cooperarea cu furnizori care acceptă returnarea produselor 
nefolosite. 

6. Se folosesc servicii bancare oferite de bănci etice.

7. Se aplică pentru granturi și finanțări la donatori etici care nu sunt implicați în 
degradarea mediului, munca infantilă, tratament inechitabil al lucrătorilor etc.

8. Se utilizează finanțare alternativă: crowdfunding, antreprenoriat social etc.

9. Se investește în capacitarea personalului pentru a-și crește nivelul de competențe 
în domeniul de lucru al Agendei 2030.

10. Se prevede în bugetul organizației o categorie pentru creșterea sustenabilității 
(pentru aspecte ce țin de izolare termică, panouri solare, echipament de birou, 
amenajare spații verzi, colectare selectivă etc)

Punctaj
(1-5)
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11. Se folosesc elemente de design, bazate pe vegetație. (de exemplu: prezența 
pereților vegetali, a plantelor în interiorul clădirii și camerelor, grădini urbane etc)

12. Folosesc un mecanism de informare și consultare a tuturor factorilor interesați în 
procesul de luare a deciziilor organizaționale.

TOTAL – Aspecte Generale
(Minim și Maxim Posibil 12 – 60)

Hârtie

1. Hârtia este utilizată pe ambele părți.

2. Hârtia utilizată doar pe o parte este depozitată pentru a fi utilizată mai târziu pe 
partea curată.

3. Hârtia cumparată este hârtie reciclată post-consum. 

4. Hârtia care este cumparată, este realizată din surse certificate FSC.

5. Se folosesc alternative ecologice la hârtia obișnuită - hârtie de cânepă, hârtie 

nealbită etc.

6. Se folosește tabla albă la întâlniri și proiectorul în loc de hârtie de flipchart.

7. Hârtia de flipchart este utilizată pe ambele părți.

8. Postere/ afișe/ ambalaje vechi sunt folosite pentru flipchart.

9. Nu se printează documente.

10. Se folosește un mesaj la semnătura din e-mail pentru a atenționa destinatarii 
acelui e-mail să nu printeze decât dacă este absolut necesar.

11. Când se printează documente, se folosesc fonturi mai mici pentru a economisi 
spațiu.

12. Când se printează documente, se folosesc fonturi ecologice care economisesc 
cerneală la imprimare.

13. Când se printează documente, se folosește hârtie deja utilizată pe o parte.

14. Când se printează documente, se scot imaginile din document.

15. Când se printează documente, se imprimă câte două pagini pe coală. 

16. Imprimanta este configurată pentru imprimarea față-verso.

17. Nu se printează documente color.

18. Este afișat în spațiul de lucru un mesaj vizibil legat de reconsiderarea tipăririi și 
a regulilor de tipărire.

19. Nu se primesc ziare, reviste sau buletinele informative tipărite.

20. Se primesc facturile în format electronic.

Punctaj
(1-5)
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21. Publicațiile și broșurile produse sunt publicate în versiune online.

22. Dacă se tipăresc publicații, se printează doar cantitatea necesară de duplicate.

23. Se folosește semnătura electronică pentru documentele oficiale.

24. Se evită tipărirea biletelor în deplasări – se utilizează versiunile online.

TOTAL – Hârtie
(Minim și Maxim Posibil 24 – 120)

Energie

1. În timpul iernii, clădirea sau locația (după caz) sunt încălzite la maximum 21°C.

2. Încălzirea este începută când sosesc oamenii și oprită cu o oră înainte de a 
părăsi locația.

3. Clădirea este izolată pentru a reduce nevoia de încălzire.

4. Vara, clădirea/locația (după caz) nu sunt racite adițional.

5. Vara, dacă clădirea/locația (după caz) sunt răcite, nu se racește mai jos de 24°C.

6. Se utilizează perdele sau jaluzele vara pentru a se reduce temperatura caldă din 
interior.

7. Se utilizează, pentru nevoile energetice ale clădirii, surse de energie regenerabilă, 
cum ar fi energia solară, eoliană, geotermală etc.

8. Se utilizează, pentru evenimentele organizate, locații ce folosesc surse de 
energie regenerabilă, cum ar fi energia solară, eoliană, geotermală etc.

9. Activitățile sunt desfășurate folosind lumină naturală.

10. În spațiul de lucru, se folosesc aparate electrice cu eficiență energetică maximă. 

11. Se scot calculatoarele din priză când se părăsește locația.

12. Se opresc calculatoarele când nu sunt utilizate.

13. Nu se folosesc economizoare de ecran (screensavers) .

14. Se folosesc setări scăzute de luminozitate pe computere.

15. Luminile sunt stinse în fiecare cameră care nu este folosită.

16. Sunt utilizate becuri eficiente din punct de vedere energetic.

17. Se folosește o imprimantă multifuncțională și nu imprimante separate, pentru a 
copia, scana și pentru a imprima. 

18. Calculatoarele sunt setate să intre în modul de așteptare sau de oprire într-un 
timp prestabilit pentru a economisi energia. 

TOTAL – Energie 
(Minim și Maxim Posibil 18 – 90)

Punctaj
(1-5)
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Apa

1. Nu există scurgeri în aparatele și instalațiile de apă.

2. Pentru spălatul vaselor se utilizează o tehnică de economisire a apei sau p 
mașină de spălat vase eficientă din punct de vedere energetic.

3. Se utilizează apă potabilă de la robinet, în loc de apă îmbuteliată.

4. Fiecare persoană din echipă folosește aceeași ceașcă sau același pahar pe 
toată durata întregii zile.

5. Se folosesc dispozitive de reducere a fluxului apei la robinete. 

6. Nu se folosesc produse cu o amprentă de apă mare. 
      (vezi https://waterfootprint.org/en/resources/)

TOTAL – Apa
(Minim și Maxim Posibil 6 – 30)

Alimente

1. În timpul programului de lucru, se consumă produse vegetariene.

2. În timpul programului de lucru se consumă produse vegane (de post). 

3. Aprovizionarea organizației se face cu produse din comerț echitabil (ceai, cafea 
etc.).

4. Aprovizionarea organizației cu produse cumpărate la vrac, folosind ambalaje 
proprii.

5. Se utilizează tacâmuri și veselă din materiale durabile.

6. Nu se face risipă de alimente.

7. Exista un sistem pus la punct pentru alimentele în surplus.

8. Alimentele sunt păstrate astfel încât să nu se strice rapid.

9. Există un document de politică internă ce include o listă de recomandări, sugestii, 

precum și o lista de mărci care trebuiesc evitate, firme și furnizori recomandați.

10. Documentul este actualizat anual.

11. Nu se achiziționează alimente/produse pe pe lista de mărci care trebuie evitate.

TOTAL – Alimente 
(Minim și Maxim Posibil 11 – 55)

Punctaj
(1-5)

Punctaj
(1-5)
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Transport

1. Există un document de politică organizațională referitoare la transport și călătorii 
ce include regulile de călătorie care trebuie respectate de angajate/ți, voluntare/i 
și participante/ți.

2. Se respectă reguli stricte referitoare la zbor (de exemplu, se permite zborul numai 
în cazul în care călătoria pe uscat necesită mai mult de 24 de ore).

3. Personalul/echipa folosește transportul public, bicicleta sau mersul pe jos pentru 
a veni la serviciu.

4. Se compensează emisiile de CO2 dacă se folosește avionul în proiectele 
organizației.

5. Persoanele aflate în vizită sau care participă la evenimentele organizației, 
primesc informații despre cele mai ecologice modalități de a ajunge la locație/
evenimente.

6. În cazul unor grupuri mari care călătoresc spre sau dinspre aeroport la ore 
nocturne, se organizează transferuri de grup. 

7. Se încurajează călătoriile cu bagaje cat mai ușoare.

8. Se încurajează combinarea mai multor motive pentru o călătorie; dacă este 
posibil, se extind călătoriile astfel încât să îndeplinească mai multe scopuri.

TOTAL – Transport
(Minim și Maxim Posibil 8 – 40)

Gestionarea deșeurilor

1. Nu se folosesc produse de unică folosință. 

2. Se reutilizează materialele folosite.

3. Există puncte de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile, împărțite pe fracțiile 
colectate la nivel local de firme abilitate.

4. Se reciclează toate materiale reciclabile folosite, din toate proiectele: hârtie, 
plastic, aluminiu, deșeuri organice, sticlă, baterii, electronice, cartuse etc. 

5. Există un sistem de compostare în clădire/la locație.

6. Se încarcă cartușele de cerneală și toner. 

7. Se utilizează cerneală fără mercur, plumb, cadmiu sau crom, pentru umplerea 
tonerului.

TOTAL – Gestionarea Deșeurilor 
(Minim și Maxim Posibil 7 – 35)

Punctaj
(1-5)

Punctaj
(1-5)
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Evenimente organizate de către instituție

1. Se utilizează un sistem de înregistrare și prezență online.

2. Se utilizează foldere virtuale în defavoarea materialelor printate (vezi amprenta 
digitală).

3. Se folosesc tacâmuri și veselă de metal, sticlă sau porțelan.

4. Se folosește bandă de hârtie pentru ca oamenii să își scrie numele pe pahare 
pentru a fi folosite pe parcursul întregului eveniment. 

5. Nu se folosesc ambalaje de unică folosință. 

6. Se apelează la furnizori care aprovizionează produse locale, organice și din 
comerț echitabil. 

7. Se utilizează cantitatea potrivită de mâncare și băutură pentru persoanele care 
participă; se comandă mai puțin decât numărul estimat.

8. Se folosește meniu vegetarian în mod implicit. 

9. Nu se utilizează alimentele sau băuturi ambalate individual.

10. Se ofera apa la carafe, de la robinet (filtrata dacă este necesar). 

11. Se colectează materialele folosite în timpul evenimentului și se informează 
participanții și participantele despre acest lucru (de exemplu, se plasează o 
cutie vizibilă pentru a colecta și refolosi ulterior sau  pentru a recicla insigne, 
șnururi etc)

12. Se aleg locații ușor de accesat prin transportul public.

13. Se aleg furnizori cu valori similare legate de sustenabilitate.

14. Se aleg furnizori care respecta drepturile muncitorilor. 

15. Sunt sprijinite organizațiile mici și fermierii mai degrabă decât cazarea în locații 
corporative.

16. Sunt alese locații care oferă alimente vegetariene, locale și de sezon.

17. Există la locație facilități de colectare selectivă, marcate în mod vizibil.

18. Există la locație un sistem de economisire a energiei și de utilizare a energiei 
din surse regenerabile.

19. Se maximizează utilizarea de lumină naturală.

TOTAL – Evenimente
(Minim și Maxim Posibil 19 – 95)

Punctaj
(1-5)
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Punctaj
(1-5)

Materiale Utilizate și Promoționale

1. Se folosesc pixuri, creioane și markere din materiale reciclate sau biodegradabile 
(dacă sunt din lemn, acesta este din silvicultură durabilă)

2. Se folosesc stilouri, pixuri și/sau markere care pot fi reîncărcate.

3. Nu se folosesc produse perisabile ambalate în plastic.

4. Se utilizează produse de curățare (pentru birou și persoane) ecologice sau pe 
bază naturală.

5. Se produc propriile produse de curățare. 

6. Se optează pentru articole de birotică și promoționale ecologice, durabile, 
reciclate și reciclabile.

7. Se utilizează articolele promoționale de bricolaj pe care participanții și 
participantele le crează după dorința proprie în timpul evenimentelor. 

8. Se reutilizează materialele de la evenimentele anterioare în diferite scopuri (de 
exemplu, bannere vechi transformate în sacoșe).

9. Se folosesc produse promoționale durabile cu cât mai multe dintre caracteristicile 
următoare: fabricat din materiale reciclate, creat din resurse regenerabile, fără 
plastic, proiectat pentru reutilizare și pentru a evita utilizarea de unică folosință, 
eficient energetic, produs local sau regional, biodegradabil, compostabil, 
reciclabil.

10. Se folosesc materiale promoționale care pot fi folosite și după încheierea 
activității.

11. Se folosesc/ oferă caiete realizate manual din materiale reciclate sau care 
folosesc hârtie reciclată de la un furnizor ecologic.

TOTAL – Materiale
(Minim și Maxim Posibil 11 – 55)

Punctaj
(1-5)

Amprenta digitală

1. Se investește în produse de înaltă calitate, care au durabilitate ridicată.

2. Se achiziționează produse eco responsabile. De exemplu, Fairphone și Shift Phone.

3. Se împrumută sau închiriază echipamente care nu sunt folosite frecvent (de 
exemplu cameră profesională pentru a înregistra videoclipuri pentru un anumit 
proiect).

4. Se utilizează un furnizor ecologic de stocare digitală de tip cloud (verifică https://
www.thegreenwebfoundation.org/ ).

5. Când se trimit fișiere de mari dimensiuni, se utilizează servicii de găzduire a 
fișierelor care utilizează un link de descărcare precum WeTransfer, Google Drive 
sau OneDrive pentru a preveni stocarea fișierului pe mai multe servere.
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6. Se folosesc stick-uri USB pentru transferarea fișierelor în cadrul colectivului 
colegial.

7. Este limitat numărul de fișiere stocate în cloud. 

8. Fișierele vechi, arhivate sunt stocate pe un hard disk.

9. Se șterg conturile vechi de pe platforme care nu mai sunt folosite sau de folos.

10. Se șterg mailurile vechi care nu mai sunt folosite sau de folos.

11. Se șterg filmele sau videoclipurile puțin semnificative sau publicate cu mult timp 
în urmă.

12. Se șterg mesajele în mod regulat pentru a se evita stocarea aceluiași fișier 
pe platforme diferite (de exemplu, aceeași imagine partajată pe Instagram, 
WhatsApp, Facebook, Twitter sau Messenger este stocată pe fiecare platformă, 
pe telefon și pe cloud).

13. Se folosesc furnizori de e-mail ecologici, cum ar fi Posteo, Mailbox.org, Tutanota 
sau Runbox.

14. Se realizează periodic analiza căsuței poștale electronice și dezabonarea de la 
buletinele informative care nu sunt citite.

15. Se utilizează un instrument anti-spam și se golesc în mod regulat coșul și 
folderele de spam.

16. Se limitează numărul de receptori copiați în e-mailurile trimise (pentru fiecare 
receptor adăugat, sunt emise încă 6 g de CO2.)

17. Se utilizează un instrument intern de mesagerie, cum ar fi Slack, Trello sau G 
Suite Chat, care consumă mai puțină energie decât e-mailurile.

18. Se optimizează fișierele trimise prin e-mail comprimându-le sau reducând 
rezoluția documentelor.

19. Se folosesc motoare de căutare eco-responsabile, precum Lilo sau Ecosia.

20. Paginile consultate în mod regulat, se salvează în favorite pentru a fi accesate 
direct (sau se folosesc marcaje).

21. Se închid paginile neutilizate, deoarece paginile sunt întotdeauna conectate la 
server.

22. Se descarcă filmele și emisiunile care vor fi vizualizate de mai multe ori 
(descărcarea este mai puțin poluantă decât transmiterea lor de fiecare dată)

Total – Amprenta digitală
(Minim și Maxim Posibil 22 – 110)
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Tabel calcul final

Numele categoriei

Aspecte generale - între 12 și  60 puncte

Hârtie - între 24 și 120 puncte

Energie – între 18 și 90 puncte

Apa - între 6 și 30 puncte

Alimente – între 11 și 55 puncte

Transport – între 8 și 40 puncte

Gestionarea deșeurilor – între 7 și 35 puncte

Evenimente – între 19 și 95 puncte

Materiale – între 11 și 55 puncte

Amprenta digitală - între 22 și 110 puncte

TOTAL
(Minim și Maxim Posibil 138 – 690)

Punctajul final 
pe categorie

Punctaj final

138 - 321 

322 - 505

506 – 690

Interpretare rezultate

Indică necesitatea de a demara acțiuni și intervenții pentru a realiza 
sustenabilitatea organizației.

Indică un început bun către sustenabilitate.

Indică un progres excelent către sustenabilitate.
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IV  2  2  Advocacy

Advocacy este un proces care vizează aducerea de schimbări în politicile, practicile și atitudinile 
unor persoane cheie, instituții, grupuri, etc, cu rol în procesul de luare a deciziilor în instituțiile publice. 
Prin advocacy punem o problemă pe agenda politică, oferind o soluție problemei semnalate și adunăm 
sprijin pentru aplicarea soluției propuse. Vorbim despre atingerea unor rezultate specifice - o schimbare 
măsurabilă a unor politici sau practici instituționale. Advocacy nu înseamnă niciodată doar creșterea 
gradului de conștientizare a unei probleme sau a unei situații, este întotdeauna despre încercarea de a 
căuta schimbări în politici, practici, sisteme, structuri, decizii și atitudini.

Advocacy poate avea loc la toate nivelurile de luare a deciziilor: internațional, regional, național, 
provincial, local și comunitar. Acesta variază în funcție de problemă și de tipurile de grupuri implicate. 
Deciziile luate la un nivel afectează oamenii de la un alt nivel. Prin urmare, advocacy este necesar la 
toate nivelurile pentru o schimbare de durată. 

În ceea ce privește Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, acestea au fost 
formulate și adoptate la nivel internațional, iar conținutul acestora a fost influențat de procese 
complexe de advocacy la nivel internațional, derulate de organizații și structuri internaționale (private sau 
din societatea civilă). 

Fiecare guvern a preluat acest document și l-a adaptat la contextul național. În România 
s-a creat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 
a României 2030. Funcționarea acestui Departament, conținutul Strategiei și a Planul de Acțiuni vor 
influența major cadrul de lucru și bugetul alocat Autorităților Locale care vor fi responsabile pentru 
implementarea Planului de Acțiune la nivel comunitar. 

De exemplu în România:
• Advocacy la nivel național va ținti în mod direct Departamentele responsabile de Agenda 
2030, conținutul cadrului legislativ creat de acestea, viteza aprobărilor sau dezvoltării anumitor 
documente de referință etc. 
• La nivel local, procesul de advocacy vizează în mod direct modul în care sunt implementate 
(sau nu) decizile și reglementările luate la nivel național sau județean. 
• În ceea ce privește gradul de dificultate, cel mai ușor și la îndemâna noastră este să facem 
advocacy la nivel local și în comunitatea noastră.
 
Când este necesar un demers de advocacy în contextul Agendei 2030 (și nu numai)?

• Nu există o lege sau o politică publică în vigoare, ci trebuie dezvoltată una care să adreseze în 
mod direct anumite aspecte legate de Agenda 2030. În acest caz, advocacy implică solicitarea 
creării unei noi legi sau politici. 

Exemplu: Nu există un sistem de colectare și reciclare a deșeurilor reciclabile dintr-o localitate și 
printr-un demers de advocacy se solicită acest lucru la nivel local.

• Când există o lege sau o politică bună, dar nu este pusă încă în aplicare. În acest caz, advocacy 
implică solicitarea ca legea sau politica respectivă să fie implementată.

Exemplu: Există legea privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile 181/2020, 
care prevede ca toate deșeurile organice să fie compostate. Această lege nu este încă aplicată în 
majoritatea comunităților locale din România. Un demers de advocacy va solicita punerea în aplicare 
a acestei legi. 
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• Când o lege sau o politică publică este deja în vigoare, dar nu funcționează corespunzător 
și necesită să fie schimbată. În acest caz, advocacy implică solicitarea ca legea sau politica 
respectivă să fie modificată și/sau revizuită. 

Exemplu: Există Legea nr. 217 / 2016 privind diminuarea risipei alimentare care prezintă aspecte 
deficitare legate de gestionarea acestui tip de risipe. De exemplu, nu există o obligație pentru ca 
operatorii economici să reducă risipa alimentară, ci doar o recomandare. Un demers de advocacy 
poate solicita modificarea acestei legi, prin introducerea obligativității și a unor mecanisme de 
monitorizare a implementării obligativității. 

• Când există o lege sau o politică bună, dar este pusă în aplicare într-un mod care este inadecvat, 
inechitabil sau discriminatoriu. În acest caz, advocacy implică solicitarea unei implementări mai 
bune pentru comunitate.

Exemplu: Primăria Capitalei a oferit vouchere pentru achiziționarea de biciclete pentru a încuraja 
mersul pe bicicletă, însă sistemul de distribuție a voucherelor a fost „primul venit, primul servit” și nu 
a ținut cont de nevoile celor ce își doreau o bicicletă, lăsând loc de multe situații de abuz și utilizare 
inadecvată a acestei oportunități. Un demers de advocacy poate solicita modificarea modului de 
implementare prin stabilirea unor criterii care măsoară posibilitățile financiare ale persoanelor care 
aplică pentru un astfel de voucher.  

• Când există o lege sau o politică în vigoare care este adecvată, dar autoritățile (locale, naționale) 
amenință că o vor schimba. În acest caz, advocacy se referă la blocarea schimbărilor amenințate 
și menținerea legii sau politicii actuale.

Exemplu: Grupul de iniţiativă civică “Iaşul iubeşte Teii” a fost înființat ca urmare a deciziei Primăriei 
de a taia Teii din centrul orașului. Copacii au fost tăiați, însă grupul a continuat procesul de advocacy 
pentru a convinge autoritățile locale să remedieze situația și să replanteze teii tăiați, campanie care a 
avut succes. Grupul a salvat parcul central, printr-un alt demers de blocare a unei alte inițiative care 
viza construirea unei parcări subterane în zona unui parc central. 

• Când autoritățile (locale, naționale) propun o lege sau o politică inadecvată, care poate crea mai 
multe probleme sau accentua probleme existente. În acest caz, advocacy se referă la blocarea 
demersului de aprobare a legii sau politicii propuse, sau la modificarea conținutului acesteia în 
termeni mai potriviți. 

Exemplu: În anul 2020 o propunere legislativă care viza modificarea Legii Educației prin interzicerea 
oricărei referiri la identitatea de gen (implicit printre altele, interzicând studiile de gen) a fost adoptată 
de Parlament. Printr-un demers de advocacy al unui grup de ONG-uri, ca reacție la această propunere, 
aceasta nu a fost promulgată de către Președinte. 
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Indiferent de cum definim „advocacy”, aceasta de obicei implică:

• Influențarea celor în poziții de putere și educarea factorilor de decizie cu privire la 
responsabilitățile lor de a susține promovarea și implementarea adecvată a Agendei 2030. 
Încurajează responsabilitatea și poate ajusta relațiile de putere dintre autorități și societatea civilă. 

• Comunicarea prin prezentarea unui mesaj clar, bazat pe evidente, îndreptat către factorii de 
decizie care pot aduce schimbarea.

• Împuternicirea celor fără putere să devină proprii lor agenți/agente ai/ale schimbării. Ajută 
persoanele care se simt neputincioase să vadă ce putere au deja. Poate întări societatea civilă.

• Un proces organizat care este planificat și strategic, are o perspectivă de durată și nu se  
bazează pe evenimente unice sau aleatorii. Acest process vizează un rezultat dorit, dar este și 
flexibil și uneori imprevizibil.

• Este intențional, identificând schimbările pe care vrem să le vedem și oamenii care le pot realiza.
un scop clar care caută să contribuie la atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă prin 
schimbarea sistemelor, structurilor, politicilor, deciziilor, practicilor și atitudinilor care pun piedici 
sau obstacole în acest sens.

Ce este puterea și de ce contează?
Puterea este capacitatea de a influența comportamentul oamenilor și circumstanțele în care 

trăiesc. Ea determină cine ia decizii, ce decizii sunt luate, când sunt luate și cum. Unii oameni văd 
puterea ca fiind bună, mai ales acolo unde este folosită pentru a aduce schimbări pozitive. Alți oameni 
o consideră ceva rău, în special acolo unde este folosită pentru a controla sau manipula oamenii sau 
unde este folosită forța.

Există diferite tipuri de putere:
„Puterea de a face ceva”: capacitatea de a lua o decizie și de a acționa. Ea implică aducerea 

unor schimbări în viața oamenilor.
„Puterea interioară”: încredere în sine. Persoanele care au putere interioară cred că sunt capabile 

să facă schimbări pozitive în propriile vieți. Uneori spunem că astfel de oameni sunt „împuterniciți”.
„Puterea împreună cu alte persoane”: puterea colectivă, care se realizează prin acțiune și 

vorbire de comun acord. Ea presupune colaborare, organizare și solidaritate.
„Puterea asupra celorlalți”: puterea celor puternici asupra celor slabi. Este o formă de control 

de către o persoană sau un grup de oameni asupra altora. Include puterea de a-i exclude pe alții.
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Puterea ia diferite forme:
Puterea vizibilă implică luarea de decizii care pot fi ușor văzute și înțelese.
Puterea ascunsă implică luarea deciziilor în culise și poate să nu fie imediat evidentă.
Puterea invizibilă implică luarea deciziilor bazată pe influențe care nu pot fi văzute cu ușurință, 

cum ar fi viziunea asupra lumii, normele culturale, credințele, tradițiile și ideologia.

Fiecare actor are diferite tipuri de putere. 
• oficialii guvernamentali au autoritate formală pentru a face lucrurile;
• firmele/companiile au putere economică;
• grupurile societății civile au putere prin deținerea de informații, legitimitate și acces la comunitățile 
locale;
• persoanele individuale au puterea de a vota, a promova nevoile cu care se confruntă, de a 
participa și influența procesul de luare a deciziilor.

Advocacy înseamnă să înțelegem puterea pe care o avem, să profităm la maximum de ea și să o 
folosim pentru a influența și a convinge factorii de decizie să facă ceea ce dorim ca ei să facă, chiar și 
atunci când au o putere formală mai mare decât noi. 

Legislație utilă în advocacy

• Legea 544/2001 privind Liberul Acces la Informații de Interes Public ne ajută să aflăm acele 
informații publice referitoare la Agenda 2030 care să ne ajute să înțelegem mai bine ceea ce fac 
autoritățile publice, să construim cele mai bune argumente și să alegem cele mai potrivite acțiuni 
pentru determinarea factorilor decizionali să implementeze adecvat Agenda 2030. 

• Legea 52/2003 este legea transparenței decizionale. Această lege permite cetăţenilor și 
cetățenelor să participe la întâlniri și dezbateri publice în procesul de luare a deciziilor publice 
referitoare la Agenda 2030 (diverse acte normative: hotărâri, legi etc.), fie că acestea țin de nivelul 
local (primărie, consiliu local), sau de nivelul central (ministere, agenţii de reglementare). 

Procesul de advocacy
Nu putem face advocacy singuri sau singure. Este un proces complex, care necesită un grup de 

lucru (organizat în mod formal sau informal) care să își împartă diferitele responsabilități și sarcini necesare 
în timpul unui demers de advocacy. 

O inițiativă de advocacy poate fi împărțită în etape, deși în practică acestea se vor suprapune. 
Timpul necesar pentru a parcurge toate etapele și detalile practice variază foarte mult, în funcție de 
urgența și complexitatea unei anumite probleme, de cantitatea de informații necesare pentru a putea 
acționa și de metodele de advocacy alese.
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Etapele pe care le putem parcurge într-un proces de advocacy la nivel local arată în felul următor: 

1. Identificarea Problemei 

Identificăm posibilele probleme legate de Agenda 2030 care ar putea fi abordate prin acțiuni de 
advocacy la nivel local. Selectam o problemă pe care ne vom concentra în demersul nostru. 

Trebuie să alegem o problemă care necesită intervenție sau schimbare din partea factorilor de 
decizie publică din comunitatea noastră, instituțiile publice  (primărie, consiliul, școală, poliție, societatea 
de transport, spital, societatea de gestionare a deșeurilor etc). Trebuie să formulăm problema cât mai 
specific și clar și să evităm formulările vagi și generale. Acest aspect ne va ajuta în următorii pași pe 
care îi vom face în acest demers.

 O problemă de advocacy este o problemă sau o nevoie care va fi schimbată sau satisfăcută 
numai dacă există o modificare a unei legi sau a unei politici, sau o schimbare în implementarea sau 
practica unei legi sau politici. 

Procesul de identificare a problemei va evidenția o varietate de nevoi și probleme cu care se 
confruntă o comunitate, un grup sau o organizație. Nu toate nevoile și problemele necesită un răspuns 
de advocacy.

Exemple de probleme de advocacy în contextul Agendei 2030
• Lipsa unui sistem de sortare și colectare separată a deșeurilor reciclabile (sau existența unui 

sistem care funcționează însă deficitar) la nivel de comunitate sau instituție. 
• Neaplicarea legii compostului la nivel local.
• Lipsa de piste pentru biciclete în comunitate. 
• Aprobarea unui proiect de dezvoltare locală care necesită tăierea copacilor sau distrugerea 

parcurilor/spațiilor verzi. 
• Mâncarea oferită copiilor în centrele educaționale nu este achiziționată de la producători 

locali și/sau este împachetată în ambalaje de unică folosință. 

2. Cercetare și analiză 

Aflăm cât mai multe despre problema aleasă. Adunăm și analizăm toate informațiile cantitative și 
calitative existente pentru a ne consolida fiecare decizie și efort. 

Ne asigurăm ca înțelegem cauzele și efectele problemei de advocacy. 
Stabilim cine are puterea, autoritatea și/sau responsabilitatea de a produce schimbarea pe care 

o vizualizăm și pe cine va trebui să vizăm și să influențăm în procesul nostru. În această etapă vom 
căuta informații legate de ce anume s-a concretizat, ce planuri sunt pe agenda autorităților etc. Pentru 
a colecta unele dintre aceste informații ne putem folosi de Legea 544/2001 privind liberul acces la 
informații de interes public. Aceasta ne dă dreptul să cerem și să primim informații și documente de 
interes public. Conform acestei legi, informație de interes public înseamnă orice informație care privește 
activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice. Există și unele excepții, 
descrise la art. 12 - documentele și informațiile secretizate, datele personale etc

Explorăm soluții posibile și identificăm resurse pe care le avem la dispoziție sau de care avem 
nevoie (bani, echipamente, voluntari, birotica, spații de lucru etc).
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O metodă de analiză a problemei este Arborele Problemei pe care îl putem realiza în 
grupul nostru de lucru. 

• Un arbore al problemei este util pentru a analiza o situație curentă și a tuturor problemelor 
conexe, inclusiv cauzele unei probleme și factorii care o agravează, precum și efectele acestei 
probleme și modul în care acestea afectează comunitatea și membrii acesteia. 
• Este un instrument de cartografiere vizual puternic și popular.
• Trunchiul copacului reprezintă problema principală (problema de advocacy aleasă). 
• Rădăcinile reprezintă cauzele problemei și sunt identificate punând întrebarea „De ce se 
întâmplă acest lucru/De ce există aceasta situație?” 
• Ramurile reprezintă efectele problemei și sunt identificate prin întrebarea „La ce duce această 
situație/problemă în prezent și în viitor?”
• Pentru fiecare aspect pe care îl listăm ca rădăcină sau ca ramură trebuie să analizăm, în 
profunzime, care sunt cauzele cauzelor și care sunt consecințelele consecințelor.
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Trunchiul Arborelui: Problema
Lipsa unui sistem de sortare și colectare separată a deșeurilor reciclabile în comunitatea X.

Rădăcini  (cauze și cauzele care 
produc aceste cauze) 

Lipsa unui buget aferent.

Lipsa unui centru de reciclare unde să 
fie duse deșeurile.

Nivel scăzut de informare a cetățe-
nilor pentru a fi pregătiți de utilizarea 
corectă a unui astfel de sistem.

Exemplele pot continua.
Ramuri (consecințe și con-
secințele acestor consecințe)

Creșterea numarului de deșeuri care 
ajung la groapa de gunoi.

Imposibilitatea de a dezvolta com-
portamente responsabile în rândul 
cetățenilor și cetățenilor.

Irosirea resurselor finite de pe planetă.

Exemplele pot continua

Chiar dacă orice campanie de advocacy pornește de la o problemă, noi nu vom solicita în mod 
general „rezolvarea unei probleme”, ci vom propune o soluţie clară – care devine cauza pentru care 
vom lupta. De aceea, în această etapă trebuie să investigăm posibilele soluții la problema aleasă (și 
analizată). În acest sens putem să ne folosim de o altă metodă, „Arborele Soluțiilor”, pe care o putem 
aplica după ce am realizat Arborele Problemei.

                     Cauze

 Prioritizarea altor domenii în procesul de  
planificare bugetară. 

 Nivel scăzut de interes față de acest subiect 
în rândul cetățenilor.
 
 Nivel scăzut de interes din partea               
potențialilor parteneri economici. 

 Buget insuficient pentru crearea unui astfel 
de centru.  
 Valorificarea nu este profitabilă.

 Lipsa de campanii de promovare și educare 
a comunității în acest subiect.

        Cauzele cazelor

 Lipsa de informare și conștien-
tizare în rândul persoanelor cu 
funcție de decizie în acest subiect.
 Lipsa de informare și conștien-
tizare în rândul cetățenilor.

 Lipsa de informare și conști-
entizare în rândul operatorilor 
economici.

                  Consecințe

 Potențial economic rezultat din valorificarea 
deșeurilor pierdute.
 Grad ridicat de poluare a zonei (pământ, 
aer, oameni, animale) din jurul gropii de 
gunoi. 
 Creșterea numărului de gropi de gunoi din 
comunitate.
 Contribuirea la încălzirea globală. 

 Scăderea motivației de a se implica în     
acțiuni ecologice. 
 Scăderea nivelul de încredere în autorități 
pentru soluționarea acestor tipuri de      
probleme.
 Distrugerea habitatelor necesare pentru 
extragerea de noi resurse naturale pentru 
confecționarea anumitor materiale.
 Creșterea consumului energetic necesar 
pentru prelucrarea, procesarea, transportul 

Consecințele acestor con-
secințe

 
Creșterea numărului de eveni-
mente specifice schimbărilor 
climatice.Ex: Inundații care vor 
afecta comunitatea în mod dis-
proporționat.

  Scăderea interesului de a susține 
alte inițiative ale autorităților.

 Contribuirea la încălzirea 
globală.
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Arborele soluțiilor se bazează pe Arborele problemelor, evidențiind soluții potențiale la problema 
identificată. Este un instrument valoros pentru a stabili ce trebuie făcut și ce putem propune factorilor de 
decizie pentru ca o problemă să fie rezolvata. Este metoda utilă pentru a vizualiza schimbarea pe care 
vrem să o vedem realizată.

Trunchiul arborelui soluției prezintă viziunea pentru schimbare anticipată dacă problema 
principală este soluționată. Cauzele identificate în rădăcini (în Arborele Problemei) pot deveni obiective 
de advocacy, iar consecințele identificate în ramuri, pot evidenția potențialele rezultate și impactul în 
comunitate dacă problema va fi rezolvată. 

Ca și în cazul unui copac normal, există rădăcini care sunt ascunse și ramuri care sunt vizibile. 
Încercarea de a afla de ce există problema principală este o parte esențială a găsirii soluției potrivite. 

Trunchiul Arborelui : Soluția
Dezvoltarea și implementarea unui sistem de sortare și colectare separată 
a deșeurilor reciclabile în comunitatea X.

Exemplele pot continua.

Rădăcini  (cauze și cauzele care 
produc aceste cauze) 

Alocarea unui aferent din bugetul 
local.

Existența unui centru funcțional de 
reciclare unde să fie duse deșeurile.

Grad ridicat de informare a cetățenilor 
pentru utilizarea corectă a unui astfel 
de sistem.

                    Cauze

 Prioritizarea Agendei 2030 în procesul de 
planificare bugetară.

 Nivel crescut de interes față de acest subiect 
în rândul cetățenilor.

 Interes ridicat din partea potențialilor    
parteneri economici.

 Existența unui buget pentru crearea unui 
astfel de centru.
 Valorificarea deșeurilor este profitabilă.

 Organizarea de campanii de promovare și 
educare a comunității despre acest subiect.

        Cauzele cazelor

 Grad ridicat de informare în 
rândul persoanelor cu funcții de 
decizie în acest subiect.

Grad ridicat de informare și conș-
tientizare în rândul cetățenilor. 
 Grad ridicat de informare și 
conștientizare în rândul operato-
rilor economici.

Ramuri (consecințe și con-
secințele acestor consecințe)

Scăderea numarului de deșeuri care 
ajunge la groapa de gunoi

Dezvoltarea de comportamente 
responsabile în rândul cetățenilor și 
cetățenilor. 

     Consecințe

 Potențial economic ridicat rezultat din 
valorificarea deșeurilor.
 Grad scăzut de poluare a zonei (pământ, aer, 
oameni, animale) din jurul gropii de gunoi.
 Scăderea numărului de gropi de gunoi din 
comunitate.
Scăderea contribuției la încălzirea globală.

 Creșterea motivatiei acestora de a se implica 
în acțiuni ecologice.
 Creșterea nivelului de încredere în autorități 
pentru soluționarea acestor tipuri de      
probleme.

 Consecințele acestor con-
secințe
 Mai mulți bani la bugetul local.

 Scăderea numărului de eve-
nimente specifice schimbări  
climatice.Ex: Număr scăzut de 
inundații care vor afecta comuni-
tatea în mod disproporționat.

 Creșterea interesului de a susține 
alte inițiative ale autorităților.
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Exemplele pot continua.

3. Planificare

Decidem ce vom face, când o să facem și cine va face ce anume. 
Ne hotărâm asupra impactului final, pe termen lung.
Ne stabilim în mod concret schimbările pe care dorim să le realizăm, obiectivele noastre, indicatorii 

de succes, metodele de măsurare, țintele noastre, aliații vizați, activitățile și metodele de lucru, riscurile 
posibile și premisele noastre. 

În aceasta etapă este necesar să efectuăm o evaluare a riscurilor și să pregătim planuri alternative.
Factorii de decizie ce pot lua hotărârea pe care o dorim sunt „ţintele” demersului nostru. Majoritatea 

acţiunilor campaniei noastre îi vor viza pe aceşti oameni, cu rol și funcții de decizie. Factorii de decizie 
trebuie întotdeauna tratați ca persoane, nu ca instituții. Chiar dacă puterea este deţinută, de fapt, de o 
instituţie (consiliul local, o comisie, legislativul, poliţia sau agenţia de protecţie a mediului), ţintele trebuie 
întotdeauna personalizate – cine este exact persoana care ocupă funcția publică respectivă.

Aliații sunt persoane, instituţii sau organizaţii care au un interes mare în rezolvarea problemei abordate 
în procesul nostru, dar şi capacitatea de a se implica. Se pot asocia în cadrul unei coaliţii, pot să devină 
membri in grupul nostru de lucru sau co-organizatori ai unor evenimente parte din campania noastră. 

Susţinătorii sunt oameni care au un interes (sau pot avea) în rezolvarea problemei abordate 
de campania noastra şi pot participa la diferite acţiuni din cadrul campaniei. Pot fi afectaţi (acum sau 
în viitor) de problema pe care o abordăm sau care simpatizează cu soluția pe care o propunem din 
diverse motive. Altfel spus, pot câştiga de pe urma soluţiei pe care o propunem. De regulă, susţinătorii 
nu au o putere foarte mare sau capacitate de acţiune (dacă ar avea, ar fi aliaţi), dar pot să participe la 
evenimente punctuale, pot să semneze petiţii, pot să se implice voluntar în campania noastra etc.

Oponenții sunt indivizi, grupuri, organizații sau instituții care se opun la ceea ce dorim să realizăm. 
Aceștia se opun poziției noastre, nu sunt de acord cu cererile noastre specifice și se pot împotrivi, pune 
obstacole demersului nostru. Chiar dacă nu sunt direct implicați în luarea deciziilor, aceștia pot exercita 
totuși o influență considerabilă. Aceste persoane sau structuri sunt important de identificat și de avut în 
vedere deoarece pot reprezenta un risc semnificativ pentru eforturile noastre de advocacy.

Ramuri (consecințe și con-
secințele acestor consecințe)

Diminuarea utilizării resurselor finite 
de pe planetă

     Consecințe

 Reducerea și distrugerea habitatelor pentru 
extragerea de noi resurse naturale pentru 
confecționarea anumitor materiale.

 Scăderea consumului energetic necesar  
pentru prelucrarea, procesarea, transportul 
produselor noi.

 Consecințele acestor con-
secințe

 Scăderea contribuției la încălzirea 
globală.
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4. Acțiune 

Formulăm mesajul nostru principal. 
Pentru ca demersul nostru de advocacy să aibă succes, este important să dezvoltăm mesaje 

simple, clare și focusate. Persoanele care primesc mesajul nostru trebuie să înțeleagă ce anume creem/
vrem, de ce, ce anume ne așteptăm de la ele să facă și până când. 

Scriem documente adaptate diferitelor grupuri țintă, care definesc problema, prezintă soluțiile 
propuse și elaborează acțiunile care sunt necesare. 

Folosim cele mai potrivite metode, adaptate fiecărui grup țintă, pentru a îi influența și determina 
să facă o schimbare. 

Implementăm activitățile convenite, în intervalul de timp planificat. 
Creăm alianțe, coaliții și rețele pentru a ne întări mesajul și poziția.

5. Evaluare

Colectăm și analizăm informațiile la sfârșitul eforturilor noastre, pentru a evalua dacă obiectivele 
noastre au fost sau nu atinse și dacă demersul a generat impactul dorit. 

Acest lucru este necesar pentru a învăța și pentru a ne asuma responsabilitatea. 
Această etapă ar trebui să fie relativ ușor de realizat dacă în timpul planificării am stabilit indicatori 

specifici și mijloace clare de verificare și dacă monitorizarea este realizată în timpul acțiunii.
În timpul procesului de advocacy are loc un proces continuu de monitorizare, de colectare a 

datelor pentru a măsura progresul către atingerea obiectivelor propuse. Evaluăm constant dacă acțiunile  
noastre duc la rezultatele dorite. Facem ajustări dacă este necesar, atât în ceea ce privește activitățile 
derulate, cât și în ceea ce privește obiectivele propuse, și continuăm. Învățăm atât din reușitele, cât și 
din greșelile noastre.  

Cineva a spus odată: „Nu tot ce contează poate fi numărat. Și nu tot ce poate fi numărat, contează.” 
Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că strângem atât date cantitative, cât și calitative:

Datele cantitative sunt despre numere, sume, medii și statistici. Aceste date pot fi obiective, 
așa că adesea trebuie contextualizate. Pot fi folosite pentru a dovedi că ceva s-a îmbunătățit sau s-a 
schimbat.

Datele calitative sunt despre detalii, explicații, context și comparații. Pot fi subiective, deci este 
important să nu estimăm sau să concluzionăm nimic dincolo de observațiile inițiale. Pot fi folosite pentru 
a demonstra că ceva s-a îmbunătățit sau s-a schimbat.

În colectarea datelor, este important să ne asigurăm că diferite persoane sunt consultate și că sunt 
luate în considerare diferite perspective implicate în procesul nostru. De asemenea, este important să 
ne asigurăm că datele nu sunt doar colectate, ci și înregistrate, analizate și luate în considerare. Există 
multe instrumente care pot fi folosite pentru a face acest lucru, de exemplu chestionare, observația 
directă, interviuri semistructurate, anchete, jurnale etc.
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Metode de Advocacy

Una dintre tehnicile principale de advocacy este lobby-ul. Înseamnă „contactul direct cu 
factorii de decizie”. Este vorba despre dialog și comunicare continuă. Originea sa provine de la numele 
dat zonei de întâlnire (lobby-ul) din Parlamentul Marii Britanii, locul în care membrii publicului pot intra 
și avea o audiență cu oficialii aleși.

Scopul principal al lobby-ului este de a influența factorii de decizie (din instituțiile publice responsabile 
de problemă) pentru a aduce schimbări în legi, politici și practici. 

Există o serie de activități diferite care pot face parte din lobby, inclusiv:
• Trimiterea de scrisori către decidenți 
• Trimiterea unor luări de poziție
• Consultări publice
• Audieri publice
• Redactarea și prezentarea de politici publice
• Convorbiri telefonice directe 
• Efectuarea de vizite sau întâlniri
• Discuții directe cu factorii de decizie (în orice context)
• Întâlniri secrete în spațiile private ale factorilor de decizie
• Masa rotundă de discuții
• Facilitarea unui factor de decizie să meargă și să se întâlnească cu o comunitate afectată de o problemă. 

Multe activități de lobby implică întâlniri față în față. De obicei, aceste întâlniri sunt întâlniri private, 
cu ușile închise, care implică un număr mic de persoane, în care pot fi prezentate și discutate propuneri 
detaliate pentru orice modificare a legislației, politicii sau practicii.

Aceste întâlniri sunt importante deoarece ne permit să:
• Construim relații de încredere și încredere cu factorii de decizie
• Ascultăm și să colectăm informații, inclusiv despre diferite procese și propuneri de politici
• Prezentăm clar poziția și să răspundem la eventualele neînțelegeri
• Convingem factorii de decizie să schimbe politica sau practica și să obținem angajamente specifice 
• Planificăm împreună activități specifice relevante în contextul demersului nostru.

În timp ce documentele de politică publică, convorbirile telefonice și alte acțiuni sunt importante 
pentru a ne ajuta să avem o întâlnire, există șanse mult mai mari de schimbare dacă putem să construim 
relații cu factorii de decizie pe o perioadă de timp îndelungată și să explicăm personal propunerile 
noastre. Lobby-ul este în mare parte despre relații construite și menținute în timp. 
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Să profităm la maximum de o întâlnire de lobby
Următoarele întrebări de reflecție și linii directoare sunt menite să ne ajute să ne pregătim mai 

bine în situațiile când organizăm o întâlnire cu un factor de decizie. 

Înainte de întâlnire 

Cercetare generală 
Cu cine ne vom întâlni și care este rolul lor? Ce putere au pentru a lua decizii? Trebuie sa ne asigurăm că 
ne întâlnim cu persoana potrivită.
Ce contact anterior am avut cu aceste persoane? S-a promis ceva și a fost livrat?
Ce spun alte grupuri organizate despre aceeași problemă, fie că sunt diferite departamente guvernamentale, 
organizații internaționale sau alte grupuri ale societății civile?
Cum ne văd cei sau cele cu care ne vom întâlni? De ce au fost de acord să se  vadă cu noi? Ce putere, 
influență sau expertiză recunosc ei că avem?
Ce argumente pot fi mai convingătoare?
Ce întrebări ne-ar putea fi puse? Să ne asigurăm că avem răspunsuri la orice posibile întrebări.
Cine va mai participa la întâlnire? 

Logistică
Să ajungem înaintea orei stabilite la locul întâlnirii.
Să avem materiale pregătite pentru întâlnire (informații de politică, rapoarte, declarații rezumate de poziție 
etc.), și să ne asigurăm ca prezentăm clar ceea ce avem de zis
Să verificăm cât timp avem la dispoziție și să nu facem presupuneri.
Dacă mergem în echipă, să împărțim rolurile între noi (de ex. cine va începe, va prezida, va împărtăși 
mesajele principale) și cine va lua notițe.

Scopul întâlnirii
Alegem momentul cel mai potrivit pentru întâlnirea cu factorii de decizie, atunci când problema aleasă este 
deja pe agenda lor sau este cel mai probabil să fie abordată - de exemplu, înainte de un vot important, în 
timpul procesului de stabilire a bugetului sau la momentul unei reuniuni anuale.
Ce ne propunem să obținem de la întâlnire? Ce vrem să cerem factorilor de decizie?
Sa luăm în considerare ce ar putea dori să câștige persoana cu care ne întâlnim din aceasta întâlnire și cum 
le putem oferi informații, angajamentul de a lucra împreună pentru a rezolva problema etc.
Să ne asigurăm că propunerile noastre sunt realiste și că nu cerem ceva ce nu este în puterea lor de a oferi.
Să stabilim în avans asupra căror aspecte suntem dispuși să facem compromisuri.
Dacă este cazul, această întâlnire poate fi una dintr-o succesiune de întâlniri, pentru a ajunge la persoana 
pe care dorim cu adevărat să o întâlnim.

În timpul întâlnirii
Ne asigurăm că toți cei din cameră sunt prezentați. Rezumă ceea ce s-a întâmplat în întâlnirile anterioare, 
dacă este cazul.
Clarificăm contextul întâlnirii. 
Ne expunem cazul cu precizie. Cerem claritate dacă este necesar.
Avem la îndemână studii de caz, statistici, fapte și cifre persuasive.
Anticipăm contraargumentele și avem răspunsuri pregătite.
Suntem gata să negociem dacă este necesar. 
Ne concentrăm mai întâi asupra aspectelor cele mai importante și lasăm aspectele mai mici la sfârșit.
Rezumăm progresul în linii mari și clarificăm ceea ce s-a convenit la sfârșit.
Preferăm să folosim o abordare care va construi încredere, spre deosebire de cele care acuză și polarizează 
opiniile celor prezenți.
Avem o atitudine respectuoasă și sinceră.

După întâlnire
Scriem un raport rapid al întâlnirii.
Trimitem o scurtă scrisoare prin care mulțumim decidentului pentru că ne-am văzut, rezumând punctele 
principale și amintindu-i de promisiunile luate de toate părțile.
După un timp, îi contactăm din nou pentru a vedea dacă au făcut ceea ce au promis.
Dacă este cazul, publicăm mesajele cheie prin intermediul rețelelor sociale.



Proiect derulat de:

45  

A doua categorie de metode de advocacy sunt metodele de mobilizare a oamenilor.  
Acestea implică oamenii în diferite acțiuni care cresc presiunea asupra factorilor de decizie pentru a 
aduce schimbările pe care le căutăm. Scopul acestor metode este de a arăta că oamenii sunt îngrijorați 
de problema respectivă și doresc să vadă schimbări referitoare la aceasta. 

În timp ce discuțiile detaliate cu factorii de decizie pot avea loc în cadrul intalnirilor de lobby, 
majoritatea modalităților de mobilizare a oamenilor se adresează oricărei persoane. Cu toate acestea, 
deși implicarea unui număr mare de oameni poate fi eficientă, aceasta nu este întotdeauna necesară 
sau realizabilă într-un demers de advocacy. 

Mobilizarea oamenilor ar trebui sa fie conectată cu activitățile de lobby și de contactul direct cu 
factorii de decizie.

Posibile metode de mobilizare:
• Trimitere de scrisori către cetățeni și cetățene
• Întâlniri publice cu diferite factori de interes
• Publicarea de rapoarte, cercetări, studii, informării pe subiectul vizat
• Campanii stradale/ Flash mobs/Acțiuni de stradă
• Spectacole tematice 
• Teatru legislativ
• Proteste/Demonstrații
• Colectarea de semnături/petiții
• Redactarea documentelor de poziție 
• Construirea de coaliții/rețele 
• Campanie pe rețelele de socializare/ online
• Expoziții de artă 
• Instalație de artă stradală 
• Articole în mass-media 
• Interviuri radio/TV 
• Participare la emisiuni radio/televizate 
• Conferință de presă
• Festivaluri 
• Ateliere/seminare/conferințe 

Aspecte de bună practică în mobilizarea oamenilor
Câteva considerații generale de avut în vedere atunci când mobilizăm diferite grupuri de oameni:

• Trebuie sa îi includem pe cei care sunt afectați de problemă, astfel încât aceștia să își asume responsabilitatea 
pentru a face ceva legat de propriile probleme.
• Să alegem metodele cu grijă, atât în   funcție de ceea ce poate fi eficient sau adecvat, cât și de ceea ce oamenii 
sunt dispuși să facă. De exemplu, oamenii pot fi dispuși să semneze o petiție sau să participe la o adunare 
publică, dar să nu protesteze într-un spațiu public.
• Este necesar să avem un mesaj clar, să știm ceea ce cerem, mesaj care poate fi folosit într-o varietate de 
moduri, de exemplu în interviuri radio, pancarte, afișe, sloganuri. Avem nevoie de un mesaj puternic și memorabil. 
• Evenimentele pot să fie distractive, deoarece acest lucru generează solidaritate și sprijin. 
• Avem nevoie de acțiuni ușoare, astfel încât oamenii să se implice și să acționeze cu ușurință. Mulți oameni care 
fac o acțiune de bază, cum ar fi semnarea unei petiții, pot fi mai puternici decât câțiva oameni care fac o acțiune 
mai complicată, cum ar fi scrierea unei scrisori complexe.
• Anticipăm în ce mod va răspunde media și planificăm acțiuni care vor atrage atenția mass-media, astfel încât 
să putem transmite mesajul unui public mai larg.
• Luăm în considerare posibilele efecte asupra relației pe care am dezvoltat-o sau vrem să o dezvoltăm cu 
factorii de decizie. Trebuie să ne gândim dacă mobilizarea ne va crește sau reduce șansele noastre de succes.
• Lucrăm împreună cu aliații noștri pentru a ajunge la cel mai larg grup posibil de oameni preocupați.
• Să identificăm persoanele cheie - mobilizatorii care vor transmite mesajul și vor convinge și alte persoane să 
se alăture acțiunilor noastre de mobilizare, cum ar fi prin difuzarea unei petiții, aducerea prietenilor la un marș etc.
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Utilizarea mijloacelor media 
• Mijloace de informare tradiționale, cum sunt radio, televiziune, ziare și reviste.
• Media electronică și online, cum ar fi e-mailul, internetul, site-urile de rețele sociale, bloguri.
Media reprezinta o forță puternică care poate crește gradul de conștientizare, poate modela 

opinia publică și poate influența factorii de decizie și deciziile acestora, ducând la schimbări în legi, 
politici și practici. 

Folosirea adecvată și cu succes a mass-media și integrarea activităților noastre de media în 
demersul nostru de advocacy ne poate îmbunătăți foarte mult activitatea de advocacy și ne poate crește 
șansele de a produce schimbările pe care ni le dorim.

Modalități de utilizare a mediei scrise
• Comunicate de presă
• Scrisori către redactorul unui ziar sau reviste locale sau naționale – o scrisoare atent formulată de 

câteva paragrafe poate fi deosebit de eficientă pentru a transmite mesajele principale de advocacy și 
un apel la acțiune către cititorii și cititoarele acelui produs media.

• Articole reportaj – acestea au întotdeauna un impact la nivel personal. Ele sunt adesea legate de 
povestea personală a unei persoane, de un subiect specific și de anumite momente de advocacy, dar 
nu trebuie neapărat să aibă legătură cu un subiect actual de știri.

• Articole de blog scrise din punct de vedere personal sau în numele grupului nostru, pentru site-ul web 
al organizației noastre sau pentru un site media.

• Oferirea de informații de bază pentru jurnaliști cu privire la problema pe care o abordăm (pe baza 
faptului că este posibil să nu aibă timp să facă ei/ele înșiși/însele cercetări aprofundate).

Modalități de utilizare a mediei vorbite și vizuale
• Interviu radio
• Interviu la televizor
• Participând prin apeluri telefonice la un talk show radio/ tv
• Participând la emisiuni tematice radio/tv
• Filmări pe site-uri de rețele sociale, care ilustrează modul în care comunitățile au fost afectate de o 

problema abordată

Modalități de utilizare a mediei în mod relațional
• Invitarea jurnaliștilor și jurnalistelor la evenimente de socializare (un prânz, cina comună etc) unde pot 

afla despre inițiativele noastre de advocacy.
• Invitarea jurnaliștilor și jurnalistelor la un eveniment tematic sau pentru a vedea ce se întâmplă într-una 

dintre comunitățile afectate de problema pe care o abordăm.
• Invitarea și implicarea directă a unor celebrități din sfera social media care cred și susțin demersul 

nostru. 
• Organizarea de evenimente comune cu mass-media.
• Lucrul prin intermediul rețelelor sociale, alături de canalele media tradiționale, pentru a împărtăși povești 

și a construi relații cu persoane cheie.

Aceste liste oferă doar câteva exemple care pot fi folosite. Modalități noi de lucru cu mass-media 
continuă să fie identificate și dezvoltate, așa că este important să păstrăm o minte deschisă și să folosim 
diferite metode de implicare, dacă considerăm ca ne pot ajuta în demersurile noastre.

Pentru mai multe detalii, sfaturi și explicații suplimentare despre cum se poate face Advocacy de 
succes recomandăm manualul publicat de Centrul de Resurse pentru Participare Publică:

https://cere.ong/wp-content/uploads/2018/02/Manual_advocacy.pdf 
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V. Educația globală
V.I. Aspecte metodologice  

Atunci când ne propunem să facilităm un proces de învățare globală, este necesar să avem o 
înţelegere foarte clară a cadrului metodologic din acest domeniu. Educaţia globală se bazează în mare 
măsură pe principiile metodologice din sfera educaţiei non-formale şi pe ciclul de învăţare experienţială. 

Principiile educaţiei non-formale: 

Este participativă şi face uz de diferite metode active;
Este centrată pe participant/ă;
Utilizează experienţa anterioară a celor care participă;
Este provocatoare;
Este bazată pe proces iar procesul este flexibil şi  adaptabil;
Este voluntară;
Responsabilitatea procesului de învățare este împărţită între toți cei care iau parte în acest proces;
Este evaluată de către participanţi și participante.

Pe baza rezultatelor măsurate în timp, a impactului pe termen scurt și lung, această metodologie 
s-a dovedit de succes în asigurarea unui nivel înalt de atingere a unor obiective diferite de învăţare. 
Desigur, acest aspect este condiţionat de calitatea implementării şi de motivaţia celor ce învaţă. 

Relaţia dintre educația non-formală și competenţele de cetăţenie globală

Competenţele reprezintă un set de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi. Trebuie să ţinem cont de multe 
aspecte pentru a lua cele mai potrivite decizii în demersul nostru pedagogic:

• Ce tip de subcompetență vrem să dezvoltăm (vezi următorul capitol pentru detalierea acestor competențe)?  
De exemplu, unele metode sunt mai potrivite pentru creșterea nivelului de cunoştinţe, altele pentru 
dezvoltarea de atitudini sau abilități.
• În ce fel aplicarea principiilor educaţiei non-formale va maximiza potenţialul de învăţare al sesiunii sau 
poate îl va perturba sau bloca? De exemplu: prea multă atenţie asupra principiului de participare activa 
poate transforma o sesiune într-una exclusiv distractivă în loc de una de învăţare; prea multă atenţie pe 
provocare poate fi prea mult de suportat de către un grup etc.
• În ce fel vom balansa experienţele şi expertizele diferite ale grupului şi cum le vom utiliza în beneficiul 
grupului?
• În ce fel vom gestiona situaţiile neaşteptate ce pot apărea din natura foarte dinamică a procesului 
educaţional non-formal?
• În ce fel timpul disponibil şi spaţiul folosit vor influenţa ce se poate şi ce nu se poate face în timpul 
procesului de învățare?
• Cum vom echilibra obiectivele de învăţare, procesul şi dinamica grupului, deoarece desi educaţia non-
formală este bazată pe proces, noi trebuie să avem rezultate specifice?

Pe lângă aceste principii, menționăm un alt aspect important, și anume aplicarea ciclului de 
învățare experiențială pe tot parcursul procesului de învățare. 
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Graficul de mai jos explică felul în care are loc învățarea conform acestui model:

Acest ciclu poate fi aplicat pentru diferite evenimente din viața unei persoane, planificate sau nu, iar 
mai jos oferim detalii pentru contextul educației globale dar și pentru alte tipuri de educație non-formală. 

Experiența concretă - reprezintă activitatea de învățare propusă grupului, care ar trebui să 
furnizeze “experiența”. Utilizează metode precum simularea, jocuri de rol, dezbateri, jocuri, exerciții de 
diverse tipuri, etc. De exemplu, participanții și participantele pot experimenta rolul pe care îl au diverși 
actori implicați în lanțul de producție al telefoanelor mobile.

Reflectarea asupra experienței – după experiența în sine, îi vom ajuta pe participanți și 
participante să reflecteze asupra experienței pe care tocmai au avut-o în exercițiu (în exemplul nostru, 
în jocul de rol). Vom pune diferite întrebări cu obiectivul de a îi ajuta sa analizeze experiența: cum s-au 
simțit, de ce s-au simțit astfel, ce s-a întâmplat, de ce au acționat în felul în care au acționat, ce a fost 
bine sau rău în ceea ce s-a întâmplat etc. Întrebările de reflecție se referă doar la experiența furnizată 
de activitate. Adaptam întrebările în funcție de felul în care s-au comportat participanții și participantele 
în activitate.  

Generalizarea bazată pe reflectare – această discuție se bazează pe rezultatele celei 
anterioare, și anume pe aspectele principale de reflecție ale exercițiului. Cu sprijinul nostru participantii 
și participantele vor face conexiuni cu viața reală și vor extrage puncte generale de învățare care i-ar 
putea ajuta să înțeleagă alte aspecte și/sau care pot fi aplicate și în alte situații. Discuția aceasta și cea 
anterioară sunt conectate, trebuie să acordăm atenție timpului solicitat astfel încât să nu trecem prea 
repede la generalizare, înainte să aibă loc o reflectare adecvată, sau să oscilam între acestea. În cazul 
exercițiului menționat, pentru generalizare vom întreba grupul, pe baza acestei experiențe, ce conexiuni 
pot face cu evenimente din viața reală, cum se simt sau se comportă actorii (care apar în viața reală), 
ce au învățat din acest proces, etc. Întrebările vor depinde de răspunsurile oferite de participanți și 
participante în partea anterioară, de reflectare.    

Transferul în realitate – partea aceasta demarează în timpul sesiunii pe care noi o facilitam, 
dar este implementată ulterior în realitate. În această etapă, vom încuraja grupul (prin întrebări) să se 
gândească la cum ar putea utiliza rezultatele învățării (cele ce au apărut în partea de generalizare) 
în viața lor de aici înainte. În exemplul nostru, întrebările se pot referi la: rolul pe care îl au în sistem 
(în lanțul de producție și distribuire a telefoanelor mobile), ce pot face diferit de acum înainte, cât de 
probabil este că vor pune în practică aceste idei, de ce anume au nevoie pentru a-și pune noile idei în 
practică etc. Persoanele care învață trebuie să se gândească la modul în care vor transfera rezultatele 
în realitate, înainte de transferul propriu-zis.

Odată ce vor transfera rezultatele învățării, o nouă experiență va fi creată și un nou ciclu 
începe (de data aceasta într-un context în diferit fata de cel organizat de către noi). 



Proiect derulat de:

49  

Ce este o discuţie de procesare sau de debrief? 

Este discuţia care are loc după o activitate dată, experiență, fie că este un joc de rol, simulare, 
urmărirea unui material video, o sarcină de grup etc, pentru a procesa ce s-a întâmplat şi a ajuta grupul 
să extragă învățămintele. 

Debrief-ul face diferenţa dintre o sesiune de succes şi una eşuată. Pentru claritate, definim 
succesul unei sesiuni în relaţie cu atingerea obiectivelor sale de învăţare la nivel înalt şi într-un mod 
calitativ. Dacă grupul se simte bine sau se distrează, acesta nu este un indicator al succesului învăţării 
– desigur, poate influenţa implicarea lor, starea emoțională și poate într-o oarecare măsură, procesul de 
învăţare în general, dar nu va fi niciodată suficient şi foarte adesea, nici nu este necesar.

Debrief-ul poate transforma chiar şi cea mai simplă activitate într-una foarte intensă, iar cu un 
debrief incorect realizat, sau în absenţa acestuia, chiar şi cea mai interesantă activitate poate fi fără 
impact. Însuşirea debrief-ului este o competenţă foarte importantă pe care orice facilitator sau 
facilitatoare trebuie să o aibă – nu este una opţională şi nu este uşor de deprins. Poate de aceea, 
chiar şi după ani de experienţă, multe persoane au încă dificultăţi. Fără excepţie, toţi/toate facilitatorii/
facilitatoarele  la început de drum (și, din păcate, nu doar începătorii) eşuează cel mai adesea în ceea 
ce priveşte partea de debrief.

Criterii calitative pentru un debrief de succes 

• Necesită timp! Nu există scurtătură – pentru a-şi atinge scopul, debrief-ul solicită timp! 
În funcţie de mărimea grupului şi de experienţa/activitatea în sine (cu cât este mai intensă şi mai 
complexă, cu atât e nevoie de mai mult timp pentru debrief), poate dura de la 15-20 de minute la 1 oră. 
Mărimea grupului nu este întotdeauna un punct de referinţă de încredere. Adesea, participanţii/
participantele se simt mai confortabil şi vorbesc mai mult în grupuri mai mici (de aproximativ 10 
oameni). Este de preferat să alocam mai mult timp decât mai puţin!

• Urmează etapele în ordinea dată (vezi ciclul din schema introdusă anterior): Reflectare (discutarea 
sentimentelor, reacţiilor, acţiunilor, gândurilor lor din timpul experienţei în sine), Generalizare 
(discutarea asociaţiilor lor cu viaţa reală, observaţii generale, extragerea punctelor generale de 
învăţare – această discuţie se bazează pe rezultatul discuţiei de reflectare), Transfer (discutarea 
modului în care pot duce mai departe punctele de învăţare, care sunt mai potrivite pentru ei/ele 
şi cum le pot transfera în propriile vieţi)! O discuţie firească ar trebui să urmeze aceşti paşi, ceea 
ce va intensifica rezultatele învăţării. Această structură este de ajutor pentru noi, deoarece face 
să fie mai uşor pentru noi şi pentru grup să urmeze parcursul discuţiei şi cristalizarea acesteia în 
puncte de învăţare.

• Scopul discuţiilor de debrief! Realizarea unui debrief nu este un scop în sine; ar trebui să 
aibă un scop legat de obiectivele de învăţare ale sesiunii. Întrebările alese vor aborda aspectele 
principale legate de obiectivele de învățare.

• Întrebări adecvate, corecte şi relevante – strâns legate de cele două aspecte anterioare. 
Trebuie să conducă grupul spre înţelegeri profunde (aşa-zisele momente Aha! în rândul 
participanţilor și participantelor). 
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Sugestii de întrebări generale pentru fiecare fază:
Reflectare: Cum te-ai simţit? Ce ai făcut? Cum ai reacţionat? Generalizare: Ce asociaţii poți face? Ce 

observaţii generale faci? Care sunt principalele puncte de învăţare? Transfer: Ce poţi păstra de aici? Ce vei aplica 
în realitatea ta? Ce doreşti să faci diferit data viitoare? ) 

Aceste întrebări sunt bune dar nu îndeajuns pentru o discuţie aprofundată. Este necesar 
să folosim întrebări personalizate pentru fiecare grup, care merg în profunzime și se folosesc de 
răspunsurile oferite de către cei și cele care iau parte în procesul de învățare.

Greşeli frecvente care apar în timpul discuţiilor de debrief 
(multe dintre ele se influenţează şi/sau se condiţionează reciproc)

• Nu se alocă suficient timp în cursul sesiunii pentru partea de debrief;

• Întrebările şi succesiunea lor nu sunt pregătite în avans, ci improvizate pe moment;

• Se utilizează doar întrebările standard (vezi exemplele menţionate anterior) şi se păstrează 
discuţia de debrief la un nivel superficial. Aceasta poate duce la un tip robotizat de discuţie, cu 
întrebări prestabilite, fără a fi adaptate la experienţa în sine şi mai ales, la răspunsurile oferite de 
participanţi și participante. Se va trece abrupt de la o etapă la alta și discuția nu va decurge firesc.

• Se ține o discuţie de debrief doar de dragul discuţiei. Aici ne referim la  sesiuni în care nu 
există debrief după fiecare activitate, ci mai degrabă la finalul sesiunii, și poate se face referire 
la toate activităţile anterioare, poate nu; în cazul din urmă, acestea vor fi experienţe irosite ca 
potenţial de învățare, dacă nu a fost făcut debriefing-ul imediat după ce experienţa a avut loc.

• Trecere dezordonată între cei 3 paşi ai discuţiei sau într-o ordine aleatorie.

• Utilizarea de întrebări „greşite” care pot deruta, pot descuraja discuţiile. În această categorie 
găsim utilizarea exagerată de întrebări închise, întrebări cu răspuns dorit inclus, întrebări lungi şi 
complicate etc.

• Lipsa neutralităţii celor care facilitează, care influenţează cursul discuţiei într-o manieră 
subiectivă. Se folosesc întrebări directive inadecvat şi există reacţii valorice la răspunsurile 
oamenilor (le plac, le displac, sunt de acord, sunt în dezacord cu unele dintre acestea). Pot să 
prefere unele persoane din grup mai mult decât altele şi să aprecieze contribuţiile lor mai mult, 
aşadar le oferă acestora mai mult timp şi spaţiu pentru a se exprima decât le oferă altora. Când 
sunt pe poziții divergente, pot să întrerupă, câteodată agresiv, intervenţiile persoanelor cu care nu 
sunt de acord (sau pe care nu le plac).

• Nu se oferă suficient timp grupului să se gândească şi să răspundă la întrebări. Persoanele 
care facilitează pun întrebări complexe, prea multe în același timp, fără să lase timp grupului să 
reflecteze şi să aibă răspunsuri. Câteodată se pot grăbi şi consideră că un moment de tăcere al 
grupului este semn că nu există răspuns şi continuă cu următoarele întrebări ale discuţiei.

• Le oferă prea mult loc participanţilor și participantelor, permițându-le tuturor să vorbească 
oricât de mult doresc, fără să aibă grija timpului disponibil pentru debrief şi nereuşind să treacă 
prin toate fazele acestui proces.

• Se aşteaptă răspunsuri foarte specifice şi se caută, ceea ce e strâns legat de neutralitatea 
menţionată anterior; vor continua să pună întrebări, insistent, pe aceeaşi direcţie, chiar dacă 
aceasta deraiază discuţia de pe calea firească a debrief-ului. 
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• Eşuează în gestionarea tăcerii grupului. Persoanele care facilitează se panichează când 
participanţii nu răspund destul de repede, conform propriei estimări. Este adesea cazul celor la 
început de drum, care sar la concluzia că întrebarea a fost formulată greşit sau că participanţii și 
participantele nu au un răspuns de oferit. Vor adăuga imediat alte întrebări, continuă discuţia sau, 
ceea ce este cel mai greşit, oferă singuri răspunsurile pe care le aşteptau, apoi trec mai departe.

• Acceptarea oricărui răspuns ca fiind un răspuns relevant. Desigur, promovăm ideea că nu 
există răspunsuri „greşite” pentru a motiva şi încuraja participarea, DAR ideea aceasta trebuie 
folosită în mod rezonabil şi nu extrapolată pentru orice situaţie. Acest principiu se referă de 
fapt mai mult la conduita noastra, să nu judecam răspunsurile primite, întrucât ele sunt toate 
binevenite. Însă, noi avem un cuvânt de spus dacă, de exemplu, răspunsurile nu sunt oferite 
pentru întrebările puse. Se întâmplă adesea să punem o întrebare despre emoţii iar răspunsurile 
primite sa fie despre ce nu a mers în cadrul activităţii sau ce analogii se fac cu alte situaţii, iar noi 
sa nu corectăm participanţii/participantele (reamintindu-le că vrem să auzim care sunt emoţiile lor, 
mai târziu vor putea discuta şi despre alte aspecte). Aceasta poate duce la o discuţie haotică, în 
care participanţii/participantele vor continua să răspundă pe lângă întrebările puse.

• Lipsa controlului asupra discuţiei. Grupul preia cursul discuţiei, îşi pot pune unii/unele altora 
întrebări, deviază de la direcţia iniţiată de noi şi sunt „lăsaţi liberi” până când nu se mai discută 
sau situaţia se agravează şi intervenim. Fără călăuzire şi o aplicare a ciclului experienţial, e 
posibil ca învăţarea să nu aibă loc în direcţia obiectivelor de învăţare (dacă are loc vreun fel de 
învăţare în acest fel). 

• Grupului i se spune care este concluzia sau rezultatul de învăţare pe care ar trebui să le 
obţină din această experienţă. Scopul procesului de debrief este ca participanţii și participantele 
să ajungă la această învăţare pe cont propriu, asigurând o internalizare profundă a învățăturilor. 
Să le spunem ce ar trebui să înveţe este ca şi cum ţinem o prelegere şi, foarte probabil, nu vor 
învăța de fapt. 

Pentru aprofundarea înțelegerii cadrului metodologic asociat educației globale recomandăm 
manualul publicat anterior de Asociația A.R.T. Fusion: https://rb.gy/tv2xlu 
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V.2. Sfaturi și recomandări 

Recomandări pentru un debrief reuşit
* recomandat pentru persoane aflate la început de drum în domeniul facilitării 
sau pentru facilitatori și facilitatoare care se zbat constant cu debrief-ul. 

Înainte de debrief

• Asigură-te că aloci suficient timp în sesiunea ta pentru realizarea discuţiilor de debrief! 
Este mai bine să faci mai puţine activităţi decât să faci mai puţin debrief şi este mai 
bine să estimezi mai mult timp decât crezi de fapt că ar fi necesar. Dacă foloseşti activităţi cu 
trăiri emoţionale intense (în general orice joc de rol, simulare, videoclipuri cu mesaj puternic, 
dezbateri încinse etc), precum şi sarcini complexe şi îndelungate, ce includ procese şi linii de 
discuţie diferite, cu siguranţă e nevoie să aloci mai mult timp. Ar trebui să alegi cel puţin 15-
20 de minute pentru orice opţiune ce tu consideri că ar necesita mai puţin timp. Revizuieşte 
duratele din planul sesiunii şi asigură-te că ai o durată de timp adecvată planificată pentru 
activitate şi că vei avea suficient timp pentru debrief. Există o tendinţă în domeniu să se 
subestimeze adevărata durată a unei activităţi şi timpul necesar pentru debrief. Planifică să 
faci debrief după fiecare activitate şi nu doar la finalul întregii sesiunii!

• Pregătește întrebările pentru debrief (care vor corespunde obiectivelor de învăţare pentru 
acea activitate/sesiune specifică). Notează-le în ordinea corectă: reflectare - aceste întrebări; 
generalizare - aceste întrebări; transfer - acestea. În acest fel nu le vei amesteca şi nu vei 
aplica structura ciclului de învățare la întâmplare. Faptul că le pui pe hârtie contează enorm. 
E posibil să te gândeşti la o întrebare foarte bună şi pur şi simplu să nu ţi-o mai aminteşti 
când eşti în faţa grupului. Până ajungi să deprinzi abilităţi de punere a întrebărilor şi să îţi 
dezvolţi simţul spontaneităţii de a găsi un număr nelimitat de întrebări bune pe orice subiect 
dat, ar trebui să le scrii şi să foloseşti această listă în timpul discuţiei. În felul acesta, vei 
vedea dacă ai un număr echilibrat de întrebări pentru fiecare parte a debrief-ului (reflectare, 
generalizare, transfer). Dacă ai câte 10 întrebări pentru reflectare şi câte o întrebare pentru 
celelalte secțiuni este o situaţie absolut contraindicată, nu trebuie să fie în număr egal, dar e 
nevoie de echilibru. Un alt beneficiu este să observi ce fel de întrebări foloseşti şi astfel să le 
reformulezi şi să le modifici pentru a suna mai bine, mai potrivit.

• Pregătește întrebări alternative. Se poate întâmpla ca unele dintre întrebările la care te-ai 
gândit iniţial să nu fie potrivite, sa nu stimuleze prea mult grupul. Ca să nu te pierzi, să nu 
improvizezi ceva inadecvat sau să te grăbeşti spre finalul discuţiei, este mai util să ai întrebări 
de rezervă, ca alternative, pentru fiecare segment al debrief-ului. Notează-le şi pe acestea. 
Pe lângă aceasta, dacă procesul tău de debrief se bazează pe exemple din viaţa reală, pe 
care speri să le primeşti de la grup, şi poate nu se întâmplă chiar aşa, pregăteşte câteva idei 
dinainte pentru asemenea situaţii.
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• Reevaluează durata debrief-ului pe baza întrebărilor pregătite. Efectuează un exerciţiu 
simplu de matematică: Ai X persoane în grup şi Y întrebări. Pentru unele întrebări, poate 
doreşti răspunsuri de la fiecare persoană în parte (de exemplu: Cum te simţi într-un cuvânt 
sau o propoziţie?), iar pentru altele nu doreşti, dar tot poţi estima un număr mediu de oameni 
care răspund la fiecare întrebare, precum şi o durată medie a răspunsului. Ar trebui astfel să 
îţi faci o idee despre timpul de care ai nevoie pentru discuţie şi ar trebui să verifici dacă se 
potriveşte sau nu cu ce ai planificat tu. 

În timpul experienţei în sine (activitatea în care e implicat grupul)

• Observă dinamica grupului. Ia aminte, chiar notează, ce anume fac, cum se comportă, dacă 
sunt persoane care se poartă atipic (nu se implică, părăsesc sarcina etc) şi cum reacţionează 
grupul la ele, orice observaţie relevantă ce poate fi utilizată în debrief.

• Abţine-te de la a influenţa comportamentul grupului în timpul experienţei. Clarifică 
contextul, repetă instrucțiunile dacă e necesar, dar nu comenta asupra comportamentelor 
sau acţiunilor lor în timpul sarcinii, căci  ar putea influenţa deciziile şi acţiunile lor, trebuie 
să fie în întregime experienţa lor, iar intervenţia ta subiectivă trebuie să fie redusă la minim. 
Poţi interveni dacă acesta este scopul tău, de exemplu să comentezi asupra felului în care 
se poartă între ei/ele, iar apoi în debrief poţi discuta despre ce s-a întâmplat înainte şi după 
intervenţia ta.

• Revizuieşte planul de debrief. Pe baza dinamicii lor şi a problemelor ce pot apărea în timpul 
experienţei, poţi decide să schimbi elementele pe care vrei să le discuţi mai mult în debrief, 
poţi schimba unele întrebări pentru a te referi la anumite aspecte pe care le-ai observat şi poţi 
invita participanţii/participantele să reflecteze mai mult asupra acestora. 
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În timpul procesului de debrief

• Organizează discuţia în cel mai potrivit context. Oamenii sunt așezați (evită întotdeauna 
să realizezi un debrief cu oameni stând în picioare), aceștia se afla într-un cerc, ceea ce 
înseamnă că toată lumea vede pe toată lumea, nu e gălăgie sau deranj, astfel încât atenţia 
grupului este în întregime alocată discuţiei.

• Vocea ta şi limbajul corporal. Ai grijă să vorbeşti destul de tare încât să te audă toate 
persoanele, că ai contact vizual cu majoritatea si poţi să vezi cine doreşte să vorbească sau 
nu. În general, încearcă să fii conştient/ă de mesajul transmis de corpul tău  grupului (inclusiv 
expresiile faciale).

• Gestionarea răspunsurilor şi a tăcerii. Oferă-le suficient timp oamenilor să răspundă la 
întrebările tale, nu te grăbi şi nu te panica; cel mai probabil, grupul va gestiona tăcerea mai 
greu decât tine – întotdeauna este cineva care va răspunde. Dacă prea multe persoane 
vor să răspundă la întrebările tale, reaminteşte-le să vină cu ceva nou, nu să repete ce s-a 
spus deja, iar la nevoie, spune-le că vei trece la următoarea întrebare. Când consideri că 
întrebarea a fost discutată suficient, treci mai departe.

• Întrebările potrivite trebuie însoţite de ascultare adecvată astfel încât să înţelegi ce vor 
oamenii să spună prin răspunsurile lor. Nu acţiona precum un robot care urmează planul de 
întrebări fără să facă ajustări şi să le conecteze la răspunsurile oferite anterior de participanţi/
participante. 

După debrief

• Evaluează-te critic în ceea ce priveşte felul în care ai realizat debrief-ul şi rezultatele pe care 
le-a avut. Ce a mers bine? Ce nu a mers bine? Care a fost cel mai dificil aspect? Analizează 
planul pe care l-ai făcut şi ce s-a petrecut în realitate. Ce s-a schimbat şi de ce? Cum ai 
gestionat intervenţiile grupului şi tăcerile (dacă au fost), care întrebări s-au dovedit a fi mai 
eficiente şi care nu? Ai observat vreo dinamică interesantă în timpul debrief-ului? Cât a durat, 
în comparaţie cu ce ai planificat tu? Ai avut nevoie de mai mult timp? etc.

• Ia aminte la lucrurile pe care doreşti să le faci diferit data viitoare;

• Modifică planul de debrief sau adaugă întrebări alternative şi păstrează-l pentru data viitoare 
când implementezi aceeaşi activitate (sau altele pentru care acest plan este adecvat).
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Gestionarea anumitor atitudini negative din partea celor cu care lucrăm

Rezistenţa la schimbare. Difuzarea responsabilităţii. Negativitate
Câteva dintre motivele aduse de unele persoane pentru absenţa schimbărilor din vieţile lor în ceea 

ce privește cetățenia globală, refuzând responsabilitatea, exprimând scepticism sau negativitate generală 
faţă de aceste teme, sunt:

• Infrastructura din comunitatea mea nu face reciclarea posibilă (sau orice altceva...);
• Nu există alternative la consumul unor produse diverse;
• Toate companiile fac rău;
• Dacă nu facem (completează cu un exemplu de acţiune) în număr mai mare, oricum nu se va schimba nimic;
• Dacă acei oameni (completează cu un exemplu de actor... chiar ţară) nu fac asta, nu contează oricum ce 
facem noi;
• Autorităţile ar trebui să înceapă să facă ceva;
• Schimbările personale nu vor avea mare influenţă, e nevoie de altceva:... (completează);
• Deja fac atât de mult, nu e ca şi cum nu fac nimic;
• Problema adevărată nu este ce facem sau ce nu facem, ci... felul în care gândim, întregul sistem, politica,... 
(înlocuieşte cu exemple din propria ta practică);
• Ne pierdem timpul cu aceste lucruri în loc să facem ceva cu adevărat important;
• Oamenii vorbesc despre aceste probleme de atâţia ani iar situaţia s-a agravat, totul e în zadar – omenirea 
nu se va schimba.

 Poate fi o provocare emoţională şi mentală foarte mare să ai de-a face cu asemenea atitudini în 
grupul cu care lucrezi, deoarece va descuraja alte persoane de la a face sau a crede în schimbări; unele 
persoane pot fi uşor de influenţat de oamenii cu opinii puternice; dacă încă nu sunt foarte convinse de 
misiunea cetăţeniei globale, asemenea afirmaţii le pot îndepărta și le pot trezi îndoieli.

Recomandări pentru gestionarea grupului

• Cere alte păreri din partea grupului şi oferă-le suficient spaţiu să îşi exprime punctele de vedere. 
Dacă negativiştii creează dezbateri şi încearcă să îi convingă pe ceilalți că greşesc, trebuie să 
eviţi să le oferi prea mult timp de vorbit, să le aduci aminte că deja şi-au exprimat punctul de 
vedere şi că vrem să îi auzim şi pe ceilalţi;

• Nu transforma persoanele sceptice în vedetele momentului. Da, câteodată vin cu 
argumente puternice, te provoacă pe tine, adesea deliberat, dar nu este recomandat 
să le dai prea multă atenţie (ceea ce poate fi exact ce caută ei sau ele) şi să concentrezi 
întreaga discuţie pe dezbaterea aspectelor menţionate de aceștia. Urmează planul sesiunii, 
reacţionează la ce spun dacă este necesar, cere altor persoane să reacţioneze sau treci 
mai departe, câteodată cel mai simplu este să ignori asemenea afirmaţii (mai ales dacă sunt 
făcute din nevoie de atenţie) – Evaluează momentul aşa cum poţi mai bine şi decide cum să 
acționezi;

• Nu te certa şi nu polemiza cu participanţii sau participantele. Contrazicerea unor 
asemenea opinii nu duce la niciun rezultat, confruntarea directă pe astfel de teme doar se 
intensifică şi creează mai multă demotivare şi tensiune în grup şi transformă întreaga situaţie 
într-un conflict între tine şi acele persoane. Trebuie să activezi persoanele aliate ascunse 
din grup, persoanele care sunt acolo şi cred la fel ca tine, e nevoie să le ceri părerea şi să le 
oferi spaţiu să se exprime. Încearcă să faci în aşa fel încât opinia lor să fie ultima menţionată, 
astfel încât grupul să îşi amintească ultimul argument/punct de vedere într-o notă optimistă;

• Este util să reaminteşti grupului că nimeni nu este forţat să facă sau să creadă nimic; 
şi-au exprimat opinia, este important să aibă gândire critică şi să decidă ce e mai bine pentru 
ei înşişi;
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• Pregăteşte-te să ai de-a face cu astfel de păreri. Asemenea declaraţii vin dintr-o lipsă 
de exemple concrete de altă natură, adesea aceşti oameni nici nu vin cu argumente sau 
exemple specifice pentru a-şi susţine părerile. Așadar, întrucât ştii deja că aceste opinii există 
şi că te poţi confrunta cu ele, caută poveşti pozitive, exemple de bune practici, schimbări în 
bine, proiecte cu impact pe termen lung, mişcări sau guverne care au implementat schimbări 
la nivel național şi au avut influenţă pe scară largă şi foloseşte-le când situaţia o cere.

• Nu o lua personal dacă asemenea opinii nu se schimbă în urma atelierelor tale. Asigură-
te că oferi cel mai adecvat context, cu activităţile, exemplele şi argumentele furnizate, pentru 
a echilibra părerile prezentate în discuţii. Este o responsabilitate de învăţare a ambelor 
părți în procesul educaţional nonformal, iar la final oamenii vor primi atât cât îşi dau voie să 
primească.

„A lua lucrurile personal”

Problemele globale, diferite evenimente ce au loc în diferite colțuri ale lumii, stagnarea sau 
progresul lent în comunitatea noastră sau la nivel global etc. pot fi percepute de unele persoane ca 
având legătură directă cu ceea ce fac ele sau nu fac îndeajuns. E un sentiment normal ce apare din 
când în când, dar nu ar trebui sa îl lăsăm să ne copleșească sau să ne deprime. 

Iată câteva sfaturi de care putem să ținem seama când avem asemenea sentimente: 
• Suntem cu toţii responsabili pentru ceea ce se petrece în lume şi nu trebuie să credem că suntem singurii 
responsabili. Nu totul stă pe umerii noștri. Facem ceea ce trebuie să facem, alte persoane poate încă nu sau 
nu atât de mult, însă trebuie să continuăm cu ceea ce avem de făcut.
• Schimbarea vine uneori mai repede, alteori mai încet, dar niciodată pe cât de repede ne-o dorim, deoarece 
nu depinde numai de ceea ce vrem noi.
• Câteodată ceea ce faci acum are efect asupra vieţilor oamenilor mult mai târziu. Poţi planta o sămânţă în 
sesiunile tale şi să nu știi ce se poate întâmpla mai târziu. De aceea este bine să realizăm evaluări pe termen 
lung ale sesiunilor noastre.
• Nu investi prea mult timp în poveşti negative, echilibrează tipul de informaţii sau de oameni cu care ai de-a 
face astfel încât să primeşti destulă energie pozitivă care să-ți dea putere.
• Oferă mai multă atenţie lucrurilor pozitive decât celor negative. Câteodată avem tendinţa să reacţionăm la 
o opinie negativă şi să ignorăm altele cinci pozitive. Ne lăsăm atât de afectaţi și afectate de cea negativă, în 
loc să observăm cât de multe sunt cele pozitive.
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VI. Ateliere de educație globală
VI.1. Introducere și aspecte generale

Așa cum am detaliat în capitolele anterioare, cetățenia globală se reflectă în comportamentele 
noastre la nivel individual, în modul în care ne implicăm în comunitate, în care ne organizăm și în 
deciziile pe care le luăm în contextul nostru de muncă. 

Dacă suntem în postura de a pregăti și livra ateliere de educație globală, fie ca face parte din 
slujba noastră sau este o activitate pe care o facem în mod voluntar, principiile cetățeniei globale trebuie 
să se reflecte în modul în care organizăm și livrăm atelierul. 

Am creat o listă care te poate ajuta să organizezi cel mai sustenabil și responsabil atelier din 
punct de vedere al sustenabilității, chiar dacă subiectul atelierului nu este despre acest subiect, 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:

Utilizarea hârtiei

• Când cumperi hârtie pentru atelier, încearcă să alegi produse reciclate și/sau care provin din surse 
sustenabile (e 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 și 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).
• Folosește markere care nu scriu prea intens, pentru a putea scrie pe ambele părți.
• Printează sau creează materiale de înmânat participanților doar dacă e neapărat necesar. Dacă sunt 
activități de lucru în echipă, printează/crează 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 oferi sugestii sustenabile. 

Markere, pixuri

• Verifică originea și toxicitatea pentru mediu și încearcă să găsești unele produse în România sau în 
Europa, care cauzează mai puține daune mediului.
• Încearcă să cumperi pixuri realizate din materiale reciclate.
• Folosește markere reincarcabile.
• Responsabilizează participanții și participantele în ceea ce privește propriile pixuri, fără un stoc mereu 
disponibil (tind să le uite în diverse locuri).
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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).
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VI  2  Competențe de cetățenie globală

Noi lucrăm cu conceptul de competență definit ca un set de cunoștințe, abilități și atitudini care pot 
fi aplicate în situații variate din viață în funcție de anvergura acelei competențe. O competență necesită 
de asemenea motivație și un nivel minim de încredere pentru a o exercita în activitatea și în viața lor.  

Cum definim cele 3 dimensiuni ale unei competențe:

• Cunoștințele reprezintă informațiile, datele și partea teoretică a anumitor rezultate în procesul de 
învățare. Această parte a competenței se referă mai ales la stocarea și procesarea care au loc în 
creierul persoanei – achiziționarea și stocarea informației la anumite niveluri.   

• Atitudinile includ valorile, sentimentele, credințele, modurile de a gândi, perspectivele, etc. pe care o 
persoană le are față de diverse aspecte. Aceasta este o parte mai emoțională a competenței și este 
uneori numită “inima” acesteia. 

• O abilitate se referă de obicei la partea practică a competenței, incluzând capacitatea de a face ceva 
în mod concret. 

Este util să le înțelegem individual, dar ele sunt conectate între ele, o anumită cunoștință este 
asociată cu o atitudine și pot sprijini formarea unei abilități practice. Acest proces ne ajută să distingem 
ce înseamnă să ai competențe de cetățenie globală și ne ajută să dezvoltăm aceste dimensiuni de 
competențe prin intermediul atelierelor de educație globală. Mai jos am listat exemple de subcompetențe 
de cetățenie globală specifice pentru fiecare dimensiune. Acestea pot deveni obiective de învățare în 
atelierele noastre de educație globală.

Cunoștințe despre:

• Starea de fapt
• Probleme globale
• Agenda 2030 
• Obiectivele de dezvoltare globală
• Amprenta de carbon/apă
• Suprasolicitarea pământului
• Mediul înconjurător
• Cetățenie globală 
• Reciclare
• Consum responsabil
• Stil de viață sustenabil 
• Cauzele și efectele încălzirii globale
• Poluare (surse, mijloace de combatere etc)
• Energie regenerabilă
• Resurse alternative
• Economie circulară
• Rolul și atribuțiile instituțiilor publice
• Legislație în domeniu
• Impactul asupra planetei
• Sustenabilitate
• Companii (ne)responsabile
• Efectul dezvoltării necontrolate
• Surse de informare 
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Atitudini:

• Spirit civic
• Curaj
• Dorința de a produce schimbare în bine
• Asumarea responsabilității 
• Încredere 
• Răbdare
• Pro natura
• Empatie
• Implicare
• Dorința de informare frecventă
• Preocupat de cetățenia globală
• Grija față de acțiunile proprii pentru protejarea planetei
• Minte deschisă
• Curiozitate
• Conștientizarea impactului asupra mediului
• Iubește Natura 
• Pasiune
• Emoție
• Autenticitate
• Dorința de a salva/economisi resursele
• Interes
• Ambiție 
• Determinare
• Toleranță
• Respect pentru drepturile omului
• Perseverență
• Fermitate

Exemple de competențe care includ un set complete de cunoștințe, atitudini și abilități:
• Stil de viață sustenabil 

Aceste sugestii nu ar trebuie scoase din context. Dacă vorbim despre o competență de cetățenie 
globală și menționăm de exemplu răbdarea, ca atitudine, trebuie să fie în conexiune cu o temă globală 
sau manifestată într-un context tematic al Agendei 2030. Desigur, unele dintre competențele pe care o 
persoană le-a dobândit de-a lungul vieții, pe alte tematici, vor fi de ajutor în această arie, dar aceasta nu 
înseamnă că sunt transferate automat în aria de competențe de cetățenie globală. Ele trebuie practicate 
și aplicate în această zonă specifică înainte să putem spune că o persoană le deține. De exemplu, o 
atitudine pozitivă în general nu înseamnă că va exista o atitudine pozitivă despre viitorul lumii și despre 
ceea ce poate face în această privință. 

Abilități:

• Motivarea celor din jur 
• Merge mult pe jos sau bicicleta
• Economiseste energia electrică
• Transpune informația în limbaj uzual
• Construiește vizibilitate 
• Trage semnale de alarmă
• Lucru în echipa
• Îndemânare 
• Comunicare
• Ascultare 
• Organizare și planificare 
• Cercetare
• Confecționare lucruri noi din cele vechi
• Adaptabilitate 
• Advocacy/ lobby 
• Reciclare
• Refolosire
• Antreprenoriat verde
• Gestionare proiecte
• Construirea de relații și contacte
• Oratorie
• Gândire critică
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VI.3 Ateliere de Educație Globală
Modul 8 ore 

Am detaliat în paginile următoare un modul de 8 ore de educație globală, care poate fi livrat 
cu diferite grupuri de vârstă. Scopul acestui modul este de a dezvolta competente de cetatenie 
globală de bază în contextul implementării Agendei 2030 la nivel local.

Sfatul nostru grupa de vârstă cea mai mica să fie 14-15 ani, iar cea mai mare, fără limită. Aceste 
activități de învățare au fost realizate în trecut cu grupuri diverse, ca vârstă, locație geografică sau profil 
economic și au avut un impact de învățare ridicat, acesta fiind motivul pentru care le-am inclus în acest 
modul. 

Modulul este descris pas cu pas și include la fiecare atelier o serie de recomandări de avut 
în vedere pentru aplicații alternative, inclusiv în format online. Modulul poate fi livrat exact așa cum 
este expus în paginile următoare sau poate fi adaptat în funcție de specificul grupului cu care lucrăm.  
Pentru partea de debrief, recomandăm cu căldură ca planul de întrebări să fie adaptat în funcție de 
grupul cu care se lucrează și dinamica de grup de pe teren.

Este de preferat să se lucreze cu cel puțin 10 persoane și maxim 30. Pentru spațiul de lucru 
recomandăm ca persoanele care participa să fie așezate în cerc, în special pentru discuțiile de grup.  

Acest modul include următoarele subiecte:
1 oră – Introducere și Interdependențe globale
2 ore - Schimbare Climatică
2 ore - Stil de Viață Sustenabil
2 ore - Consum Responsabil
1 oră – Agenda 2030 - Participare Publică

Modulul detaliat mai jos poate fi livrat în mai multe variante posibile: 
• Pe parcursul unei singure zile intensive de lucru
• Împărțit în două zile mai scurte de lucru 
• Divizat în mai multe întâlniri săptămânale (am menționat în mod, anumite teme de lucru care pot fi propuse 
între întâlniri)

Pauzele nu sunt menționate, este la latitudinea celor care facilitează să gestioneze acest aspect 
în funcție de ce variantă de livrare aleg, grupul cu care lucrează și condițiile logistice pe care le au la 
dispoziție.
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Atelier 1 (50-60 min): 
Mic Dejun Global

Obiective de învățare. Participanții și participantele:

Cunoștințe
• Află cum sunt interconectați la nivel global din punctul de vedere al hranei
• Înțeleg ce înseamnă interdependențe globale și felul în care se reflectă în viața lor 

Atitudini
• Reflectă la consecințele pozitive și negative ale interdependențelor globale 
• Are un nivel crescut de responsabilitate pentru obiceiurile proprii în context global
• Crește nivelul de conștiință legat de felul în care depindem de alte țări în ceea ce privește hrana noastră.

Abilități
Analiza critică a produselor consumate și semnificația acestora în context global.  

Materiale și spațiu necesare: hârtie, pixuri, coli flipchart pentru marele mic dejun al întregului grup

Descriere pas cu pas: Explicăm grupului contextul acestui modul precum și a atelierului.
 
Activitate de energizare tematică pentru 5 minute: Salată de fructe. 

Aflăm care sunt fructele preferate a celor care participă. Alegem unele fructe și, în ordinea în care 
persoanele sunt așezate, le asociem cu fiecare din grup, mai multe persoane având asociat același 
fruct. Ne asigurăm ca cel puțin 4-5 persoane să fie asociate unui fruct.

O persoană stă în mijlocul camerei, fără să aibă un scaun pe care să stea și va spune: „aș mânca 
....(menționează unul sau mai multe din fructele menționate). Toate persoanele care sunt asociate cu 
fructele menționate trebuie să își schimbe scaunul, oferind oportunitatea persoanei din mijloc să își 
găsească un loc. Se poate folosi și sintagma: „aș mânca salată de fructe” , în acest caz toată lumea 
trebuie să își schimbe locul.

• Explicăm grupului că la această activitate de învățare vom vorbi despre hrană și despre cum 
ne conectăm la nivel global, din acest punct de vedere. Rugăm persoanele care au avut asociat 
același fruct în exercițiul de energizare să lucreze împreună. Au următoarea sarcină:  

“Listați fiecare produs pe care îl consumați de obicei la micul dejun! Trebuie să puneți în această 
listă comună, tot ceea ce consumă persoanele din grupul vostru de obicei, chiar dacă sunt exemple 
care se regăsesc doar la unele persoane. Fiți cât mai specifici, și nu menționați categorii generale ci 
exemple concrete. De exemplu, dacă mâncați fructe, ce fructe consumați.” 

• Grupurile au între 5 și 10 minute pentru această sarcină. 

• După timpul alocat ne adunăm în echipa completă. Un grup voluntar prezintă lista colectată 
pe care o notăm pe tablă/ flipchart. Următoarele grupuri, în funcție de timpul pe care-l avem la 
dispoziție, pot să adauge produsele care nu au fost menționate sau să își prezinte lista completă. 
Adăugăm toate produsele noi menționate.

• Întrebăm: 
„Ce anume ați putea consuma la micul dejun dacă ar trebui să folosiți doar alimente care sunt 
produse și originare din țara noastră? Gândiți-vă la producție dar și la toate ingredientele aflate în 
aceste produse!”  

• Dacă aveți mai mult timp la dispoziție, îi rugăm să răspundă la această întrebare în grupurile-
fruct de mai devreme. Dacă nu, în grupul mare.

• Încercuim pe listă tot ceea ce se menționează. Lista ar trebui să fie mult mai scurtă în acest 
moment. Continuăm discuția cu următoarele întrebări:
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Sugestii de întrebări/procesare/ închidere atelier 

• Cum ar fi viața voastră dacă ați consuma doar produse din țara noastră? 
• Ce anume s-ar schimba și în ce fel? 
• Ce alte produse pe care le utilizați, în afară de hrană (de exemplu: electronice, haine, încălțăminte, etc.) 
nu sunt produse în România sau nu provin din România?
• Multe produse pe care le utilizăm în mod frecvent provin din alte țări sau de pe alte continente, poate chiar 
majoritatea. Ce credeți ca înseamnă acest aspect la nivel global? 
• La nivel global, depindem cu toții unii de alții, ca țări și ca persoane individuale. Credeți că este un lucru 
bun sau rău?  De ce?
• Care credeți că sunt aspectele negative? Dar cele pozitive? De ce credeți asta?
• Ce rol sau putere credeți că aveți voi în acest context? 

Închidere atelier:
„Vom continua în următoarele ateliere/ sesiuni cu discuții pe aceasta temă și
vom aprofunda unele aspecte menționate de voi astăzi pentru a le înțelege mai bine”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una din temele 
de lucru:

• Discutați despre originea alimentelor cu cei de acasă.
• Încercați să consumați cel puțin un mic dejun doar cu produse din România (inclusiv  originea  fiecărui 
ingredient dintr-un produs finit).
• Aflați care este legătura dintre micul dejun și schimbarea climatica. 

Recomandări și alternative:
• Grupurile pot să deseneze, dacă își doresc, sau să fie mai creative în îndeplinirea sarcinii, poate fi mai 
distractiv însă ar putea să solicite mai mult timp de execuție.
• Activitatea poate fi modificată pentru a ne concentra pe tema consumului responsabil. Putem da o sarcină 
suplimentară, de a se gândi la sursele produselor: laptele este de la producători locali sau e importat dintr-o 
țară vecină? Ceaiul este local sau importat de pe alt continent? Fructele sunt de sezon sau nu? și tot așa. 
Analizăm aceste aspecte pentru a explora consecințele negative ale consumului de produse din alte țări 
sau de pe alte continente sau în afara sezonului, ne concentrăm asupra situațiilor când există alternative în 
țara noastră de la producători locali. La final, putem să întrebăm grupul, ce schimbări vor să facă în rolul de 
consumatori legat de cele discutate.

Varianta online: 
• Grupurile pot discuta în camere break out, pe care platforma Zoom o oferă. Dacă nu avem aceasta 
opțiune, îi rugăm să zică fiecare pe rând un produs pe care îl consumă și în acest fel creăm o listă comună 
cu implicarea tuturor. 
• Putem sa folosim platforme virtuale de colectare a produsele consumate: Padlet,  Bit Paper, Miro, 
Jamboard.
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Atelier 2 (50-60 min): 
Reacții în lanț

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Cunoaște unele cauzele și efectele încălzirii globale 
• Vor putea explica cum se produce încălzirea globală 
• Conecta diferite fenomene de vreme extreme și schimbarea climatică 

Atitudini
• Reflecta la propriul rol în ceea ce privește schimbarea climatică 
• Avea mai multă motivație să afle despre acest subiect
• Constientiza gravitatea fenomenelor de schimbare climatică din lume și România 

Abilități
• Analiza critic conexiunile din anumite evenimente 
• Dezvolta gândirea critică legată de schimbarea climatică

Materiale și spațiu necesare: 
Cartonașei tăiate și împărțite pentru fiecare grup (vezi Fișe de lucru, de la sfârșitul descrierii activității), 

mese, pixuri.

Descriere pas cu pas: 
• Dacă atelierul are loc la mai multe zile după primul, întreb de tema pe care am dat-o, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
• Dacă atelierul continuă imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum 
„În acest atelier o să facem legătura cu mai multe fenomene din viața noastră și încălzirea globală. 
Unele dintre aceste fenomene se referă la consumul de diferite alimente și produse, despre care am 
discutat anterior”.

• Împărțim grupul în echipe de câte 4-5 persoane. Ne putem folosi de distribuția anterioară sau 
altă metodă de a schimba componența grupelor. 

• Fiecare echipa primește un set de carduri. 
• Pe fiecare cartonaș este scris o propoziție diferită. Sarcina lor este de a ordona aceste 

cartonașe într-o ordine de reacție în lanț, de la „evenimentul” declanșator continuând în linie 
directă, din situație în situație până la ultimul aspect probabil să se întâmple. În funcție de 
numărul celor care participă, același set de cartonașe se poate repeta la mai multe grupe. 

• Echipele au 10 minute la dispoziție pentru a ordona cartonașele.
• Rând pe rând, fiecare grup prezintă „Reacția în lanț” pornind de la cartonașele primite. Dacă 

mai este un grup cu același set de cartonașe îi rugăm să ne prezinte varianta lor, dacă este 
diferită. 

• După fiecare prezentare întrebam celelalte echipe (în funcție de grup și timp folosim doar o parte 
din aceste întrebări)

Sunteți de acord cu această Reacție în lanț? Dacă nu, ce anume ați schimba?
Dacă este necesar, prezentăm ordinea corectă a reacției în lanț pe exemplul dat.

Aveți întrebări sau nelămuriri legate de aceste reacții? 
Dacă zic nu, îi întrebăm noi direct să ne explice, de ce cred ei sau ele ca  X cauzează Y – 
alegem din exemplul dat ce considerăm că este mai relevant și important de analizat.
Dacă au nelămuriri, întrebam mai intai grupul care a prezentat să ne explice, și completam noi 
dacă este necesar

În cât timp credeți că au loc aceste reacții?
Ce alte aspecte pot contribuie la aceste consecințe?
Ce poate influența modul cum sunt resimtite aceste efecte în diferite părți ale țării noastre sau pe 
planetă?
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• Repetăm acest proces pentru fiecare set de cartonașe analizate, încercând să nu depășim 
10 minute pentru fiecare exemplu. 

• Dacă avem timp, rugăm grupul să vină cu un alt exemplu de reacție în lanț, pornind de la un 
eveniment declanșator propus de noi sau de ei/ele.

• După ce toate grupele au prezentat și am clarificat fiecare reacție în lanț, trecem la discuția 
finală. 

Sugestii de întrebări/procesare/închidere atelier 

• Cât de ușor sau dificil a fost pentru voi să faceți sarcina dată? De ce?
• Din exemplele analizate anterior care credeți ca sunt cauzele încălzirii globale?
• Ce alte cauze cunoașteți? 
• Ce alte activități umane contribuie la eliberarea de gaze cu efect de seră în atmosferă?

Dacă este necesar, clarificăm ce este efectul de seră și ce gaze au efect de seră 
• Care sunt cele mai importante efecte ale încălzirii globale?
• Ce alte efecte cunoașteți?
• Care este legătura dintre încălzirea globală și schimbarea climatică?
• Ce exemple de fenomene meteorologice cunoașteți, care se întâmplă la noi în țară, care sunt cauzate 

de încălzirea globală din ultimii ani?
• Cum credeți că voi contribuiți la încălzirea globală a planetei?
• Ce rol puteți avea voi în acest subiect?

Închidere atelier:
„Vom continua să abordăm subiectul schimbării climatice în activitatea următoare, 
cu speranța că va contribui la o înțelegere mai amplă a modului în care acest fenomen 
se manifestă la nivel global”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după câteva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Aflați care au fost cei mai calzi 10 ani din istoria planetei. 
• Discutați cu familia sau cu apropiații voștri ce evenimente meteorologice neobisnuite au observat în ultimii 

ani la noi în țară.
• Identificați ce dispozitive electronice din casa voastră consuma cel mai mult. 

Recomandări și alternative:
• Afirmațiile de pe cartonașe pot fi modificate pentru a se potrivi mai bine cu nivelul de cunoștințe al 

grupului. Propunerea de mai jos este adecvată pentru un grup care are un nivel de bază.
• Trebuie să ne asigurăm că stăpânim foarte bine conceptele necesare pentru această activitate, atât 

pentru a putea explica și clarifica atunci când este necesar , cât și pentru a putea pune întrebări specifice 
celor care participă.

• Următoarele materiale pot fi consultate pentru a avea mai multe informații despre încălzirea globală și 
schimbarea climatică. 

http://terramileniultrei.ro/wp-content/uploads/2012/02/Schimbari-climatice.pdf 
https://www.greenpeace.org/static/planet4-romania-stateless/2019/07/74cad537-74cad537-cum-sa-
salvam-clima.pdf 

• Există posibilitatea ca în grupul cu care vom lucra să fie persoane sceptice și critice, care vor pune 
la îndoială aceste reacții în lanț, vor spune că altele sunt motivele pentru care anumite fenomene se 
întâmplă, etc. Trebuie să fim pregătiți și pregătite pentru astfel de intervenții. Nu trebuie să pretindem că 
reacție în lanț propusă de noi este absolută, că un anumit comportament/fenomen este singurul factor 
determinant, însă trebuie să subliniem că reprezintă totuși un aspect foarte important și că nu poate fi 
exclus din discuție doar pentru că nu este singurul. 
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Varianta online: 
• Grupurile pot discuta în Camere break out, pe care platforma Zoom o oferă. 
• În aceste grupuri le putem oferi seturile de propoziții într-un Google Docs  (sau alte platforme mai 

creative).
• Dacă nu avem opțiunea de a împărți grupul în echipe mai mici, lucrăm rând pe rând fiecare set, îi rugăm 

mai întâi să-și facă propria ordonare, ca apoi să vină cu sugestiile proprii. În acest fel este posibil să nu 
putem trece prin toate cele 3 seturi într-o singură sesiune. 

Fișa de lucru

Set 1
• Maria merge în fiecare zi cu mașina personală la școală sau serviciu ei din localitate.  
• Mașina consumă benzină și eliberează dioxid de carbon în aer. 
• Dioxidul de carbon acumulat în aer formează un fel de “perdea” în atmosferă care captează razele 

soarelui. 
• Temperaturile din atmosferă cresc și influențează vremea. 
• Evenimentele meteorologice se schimbă, ceea ce duce la un risc crescut de uragane, inundații și 

secetă, în diferite parti ale lumii. 
• Nu a fost ploaie de luni de zile în Dobrogea. 
• Din cauza secetei recoltele fermierilor din zona Dobrogei sunt afectate în mare măsură. ›
• Tot mai mulți fermieri fac împrumuturi la bancă pentru a putea supraviețui. ›

Set 2
• George lasă căldura deschisă când nu este acasă. 
• Centrala termică din cartier arde mai mult cărbune pentru a produce căldură suplimentară, eliberând 

mai mult dioxid de carbon în aer. 
• Dioxidul de carbon acumulat în aer formează un fel de “perdea” în atmosferă care captează razele 

soarelui. 
• Temperaturile din atmosferă cresc și influențează vremea. 
• Evenimentele meteorologice se schimbă, ceea ce duce la un risc crescut de uragane, inundații și 

secetă, în diferite parti ale lumii. 
• Precipitațiile de ploaie vin brusc și abundent, ceea ce duce la creșterea riscului de inundații. 
• Inundațiile obligă mulți oameni din diferite zone ale țării să își piardă locuințele. 
• Apa din zonele inundate devine puternic poluate.
• Oamenii din zonele inundate se îmbolnăvesc. 

Set 3
• Valeria consumă multe fructe exotice și îi place să-și cumpere multe produse la modă (electronice, 

haine, etc.).
• Fabricarea de materiale plastice, textile, telefoane mobile, computere și alte bunuri și transportul 

produselor din alte țări sau continente eliberează foarte mult dioxid de carbon în aer. 
• Dioxidul de carbon acumulat în aer formează un fel de “perdea” în atmosferă care captează razele 

soarelui. 
• Temperaturile din atmosferă cresc și influențează vremea. 
• Planeta se încălzește și temperatura oceanelor crește, ghețarii se topesc și crește nivelul mariilor. 
• Sarea din mare și oceane se infiltrează în pământul utilizat pentru agricultură și în sursele de apă 

potabilă. 
• Animalele și pensii nu mai au un habitat sănătos în care să trăiască.
• Specii de animale sunt pe cale de dispariție. 
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Atelier 3 (50-60 min): 
Fă un pas în față 

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Înțelege mai profund efectele degradării mediului asupra condițiilor de viață a oamenilor din diferite părți 

a lumii.
• Conecta schimbarea climatică cu diferite fenomene și exemple de degradare a mediului înconjurător.
• Înțelege cum diferite practici nesustenabile contribuie la consecințe inechitabile la nivel global.

Atitudini
• Crește nivelul de sensibilizare legat de impactul schimbării climatice în viața oamenilor. 
• Dezvoltă empatie și solidaritate cu persoane afectate în mod injust de schimbarea climatică.
• Deveni mai motivați să aibă un rol activ în balansarea efectelor negative ale încălzirii globale.

Abilități
• Aprofunda gândirea critică legată de schimbarea climatică. 
• Putea comunica mai ușor și mai convingător despre diferitele efecte ale schimbării climatice 

Materiale și spațiu necesare: 
Roluri pentru fiecare persoană, o cutie/căciula, un spațiu foarte mare (preferabil afară), pixuri, hartie.

Descriere pas cu pas:
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după anteriorul, întreb de tema dată, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continuă imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum
„În acest atelier o să aprofundăm anumite aspecte legate de schimbarea climatică, 
prin perspectiva experiențelor reale ale unor oameni din diferite colțuri ale lumii”.
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Începem cu o activitate de energizare tematică și potrivită pentru un spațiu larg de lucru 

Facem aleatoriu două grupuri; în fiecare rundă, un grup va încerca să prindă membrii celuilalt 
grup. Când cineva este prins, se alătură celuilalt grup. 

Fiecare grup decide unul dintre cele trei roluri posibile în fiecare rundă (fără să le spună celorlalți). 
Apoi grupurile stau în două rânduri față în față. La semnalul nostru, ei își „arată” rolurile făcând acțiunea 
specificată mai jos. Grupul al cărui rol îl bate pe celălalt îl urmărește pe celălalt în partea lor din cameră și 
încearcă să prindă pe cineva din cealaltă echipă. 

Dacă ambele grupuri au ales același rol, trebuie să se întoarcă  pentru a decide din nou un rol.

Cele trei roluri sunt:   Oameni, Copaci și CO2, iar relația dintre acestea este în felul următor:
• Oamenii bat Copacii (tăindu-i)
• Copacii înving CO2 (aspirând)
• CO2 bate Oamenii (creând schimbări climatice)
În mod vizual rolurile sunt exprimate în felul următor:
• Copacii se portretizează prin brațele legănate deasupra capului.
• Oamenii prin simularea tăierii unui copac cu un topor. 
• CO2- Ridicarea de pe pământ în atmosferă prin realizarea unui „salt” sărind în sus cu brațele și picioarele 

desfăcute larg.

• Explicăm grupului ca fiecare persoana va primi un rol (vezi fise de lucru). Îi rugăm să citească 
rolul în mod individual și să nu-l arate nimănui. Abia la sfarsitul exercitiului fiecare va dezvălui 
ce rol au. 

• Pentru ai ajuta să intre în rol îi rugăm să se plimbe prin spațiu, în liniște, timp în care noi vom 
adresa câteva întrebări de reflecție. Participanții și participantele își vor răspunde în sinea lor 
la aceste întrebări, care au scopul de contribui la o internalizare aprofundată a rolului primit. 

Cum este viața ta de zi cu zi? 
Cu ce îți ocupi timpul?
Unde și cu cine socializezi?
Ce fel de stil de viață ai?
Unde locuiești?
Cu ce probleme te confrunti?
Ce îți dorești în viață? Care este visul tău?

• După acest mic exercițiu de reflecție, rugăm grupul să se alinieze în linie dreaptă cu fața 
îndreptată către noi. Dacă în sala de lucru nu există acest spațiu suficient de mare, mergem 
afară. 

• Vom citi mai multe afirmații (vezi fișe de lucru). Dacă din perspectiva rolului pe care îl au, 
consideră că pot să facă un pas în față, la afirmația spusă de noi, merg un pas în față; dacă 
nu, vor stă pe loc. 

• Fiecare persoană trebuie să își imagineze elementele lipsă din viața rolului pe care l-au primit 
astfel încât să decidă dacă face un pas înainte sau nu. Descrierea rolului oferă unele indicii 
însă participanții și participantele trebuie să își imagineze informațiile lipsă așa cum cred de 
cuviință, într-un mod cât mai realist.

• Dăm fiecărei persoane o foaie de hârtie și un pix, îi rugăm să marcheze pe hârtie de fiecare 
dată când vor face un pas. Această numerotare va fi folosită în timpul discuțiilor. 

• Citim afirmațiile una câte una, lăsând suficient timp pentru gândire grupului.
• La sfârșitul afirmațiilor adresăm câteva întrebări, rugând grupul să nu-și schimbe poziția în 

care se află în acel moment.
Cum vă simțiți în momentul ăsta? (încercăm să luăm câteva păreri din mai multe locuri)
Cum v-ați simțit să faceți un pas înainte sau să nu faceți un pas?
Ce roluri credeți că au persoanele din jurul vostru?

• Rugăm fiecare persoană să citească rolul pe care îl au, începând cu cel care este mai în față 
până la cele din spate. 

• Rugăm grupul să se așeze în cerc sau ne mutăm în sala de lucru și continuăm cu întrebările 
de mai jos.
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Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Cât de dificil a fost să vă imaginați rolul pe care l-ați avut și să răspundeți la întrebările puse?
• Cât de diferită este viața acestei persoane de viața voastră?
• La câte afirmații ați făcut un pas înainte? 
• La câte credeți că ați fi făcut un pas dacă ați fi răspuns din perspectiva voastră personală?
• Cât de apropiate de realitate sunt rolurile pe care le-ați avut și pașii făcuți?
• Ce vă surprinde cel mai mult din acest exercițiu?
• Care sunt provocările legate de mediu pe care le-ați observat sau le-ați auzit? 
Ne asigurăm că sunt menționate cât mai multe; ajutăm grupul dacă nu își mai amintesc.
• Care dintre acestea au legătură cu încălzirea globală și schimbarea climatică? De ce?
Ne asigurăm că sunt menționate toate exemplele relevante; ajutăm grupul dacă nu face conexiunea.
• Ce alte exemple de degradare sau afectare a mediului cunoașteți care au legătură cu schimbarea 

climatică?
• Pe cine afectează cel mai mult aceste fenomene? 
• Cine contribuie la schimbarea climatică? 
• Cine are mai multă responsabilitate și de ce?
• Ce părere aveți de aceste diferențe?
• Ce doriți să se schimbe în acest sens?
• Ce vă doriți să faceți voi de acum încolo în ceea ce privește încălzirea globală sau schimbarea climatică?
Rugăm fiecare persoană să scrie pe o hârtie ce anume își propun să facă în viitorul apropiat (nu trebuie să 
se semneze) – colectăm aceste hărții.

Închidere atelier:
„În sesiunile următoare vom analiza diferite aspecte care țin de viața noastră de zi cu zi, 
conectate cu subiectul schimbării climatice și care vă vor oferi mai multe idei concrete 
pe care le puteți aplica în viața voastră”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după câteva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Aflați care sunt zonele din România care sunt cele mai afectate de încălzirea globală.
• Identificați în zona în care locuiți care este cea mai mare provocare legată de încălzirea globală și cine 

sunt cei mai afectați.
• Vizionați un film cu o tematică legată de schimbarea climatică. (poate să fie și un film comercial)

Recomandări și alternative:
• Pentru mai multe informații legate de statistici și date concrete legate de cum se manifestă fenomenele 

schimbării climatice în diferite țări și zone de pe planetă această adresa este foarte utilă: https://www.
eea.europa.eu/data-and-maps

• Rolurile de mai jos pot fi modificate, că  și conținut sau număr. Putem folosi un număr mai mic de roluri, 
să le oferim în dublură, și să observăm dacă vor fi diferențe în numărul de pași realizați de fiecare 
persoană. 

• Lista de afirmații poate fi modificată astfel încât să fie cât mai potrivită grupului cu care lucrăm.
 
Varianta online:
• Trimitem rolurile în mesaje private către fiecare persoană. Apoi folosim GoogleDocs (sau o altă 

platforma), unde avem enumerate numele persoanelor din grupul de lucru. În timp real, în acest 
document toată lumea poate marca dacă „fac un pas înainte”.

• Punem descrierea rolurilor în dreptul fiecărei persoane din document, atunci descrierea rolului este citită.
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Fișa de lucru

Roluri

• Ai 17 ani și locuiești într-un mic sat din România. Satul este situat la 5 km de o mină de aur, 
care produce cantități uriașe de deșeuri toxice din cauza chimicalelor folosite în procesul de 
extracție. Vegetația din jurul satului tău a murit, iar dealurile din jur nu mai sunt acoperite de 
păduri. Apă are un gust ciudat.

• Ai 17 ani și locuiești într-un mic sat din Austria într-un cadru natural foarte frumos. Oamenii din 
zonă sunt în mare parte înstăriți și acordă o importanță deosebită existenței unei comunități 
puternice și unui stil de viață sănătos. Fermele locale folosesc în mare parte practicile de 
agricultură ecologică.

• Ai 16 ani și locuiești în Africa de Sud. Părinții tăi lucrează într-o mină nu departe de casa ta, 
în condiții foarte grele. Tatăl tău se plânge adesea de dureri în piept și tuse, iar mama ta are 
o iritatie urâtă a pielii. Apă are un gust ciudat.

• Ai 15 ani și locuieșți într-un ghetou de la marginea unui oraș mic din Italia, aproape de un 
depozit de gunoi masiv și lângă autostradă. Majoritatea locuitorilor din ghetou sunt șomeri; 
mulți supraviețuiesc scotocind prin vârful de gunoi.

• Ai 15 ani și locuiești într-un oraș mare din Linfen, China, unde există o problemă serioasă 
cu poluarea. Orașul este adesea învăluit de un fum gros și murdar (smog), ceea ce face 
respirația foarte dificilă. De multe ori îți declanșează un atac de astm. Când există o alertă de 
smog, în mod normal școlile se închid.

• Ai 24 de ani și ești fermier în Maroc. Devine din ce în ce mai dificil să-ți câștigi existența ca 
fermier: au existat secete severe și temperaturile de vară au doborât recorduri de când ai 
preluat mică fermă a tatălui tău. Anul trecut a fost încă un an în care ți-ai pierdut majoritatea 
recoltelor din cauza vremii.

• Ai 16 ani și locuiești într-un bloc turn de la periferia unui oraș din Marea Britanie. Cartierul tău 
este gri, zgomotos și are puține locuri de distracție. Nu există parcuri sau piețe și autostrada 
este chiar lângă blocul în care locuieșți.

• Ai 16 ani și locuiești în Puerto Rico. Familia ta a pierdut totul într-un uragan recent. Casa ta și 
tot ce era înăuntru a fost distrus. Cea mai mare parte a orașului a fost sub apă timp de câteva 
zile și încă nu există electricitate, rețea telefonică și alimentare cu apă. Mulți dintre prietenii 
tăi au dispărut; probabil că sunt printre morți.

• Ai 14 ani și locuieșți într-un sat aproape de o centrală nucleară. O singură dată s-a dat alarmă 
la fabrică, iar autoritățile au spus că totul a fost remediat imediat. Există adesea grupuri de 
activiști și activiste în afara fabricii care spun că este veche, periculoasă și că trebuie să fie 
închisă.

• Ai 13 ani și locuieșți în Cehia, aproape de un râu care a fost puternic poluat de un ansamblu 
industrial din apropiere. Copiii înoată adesea în râu vara. Ați văzut adesea pești morți în el.

• Ai 14 ani și locuieșți lângă râul Citarum din Indonezia. Vi s-a spus că acesta este cel mai 
poluat râu din lume, dar milioane de oameni încă o folosesc pentru a bea apă. Uneori observi 
că apă are o culoare ciudată.

• Ai 16 ani și locuieșți în Mailuu-Suu, în Kârgâzstan, nu departe de o zonă în care de mulți ani 
sunt depozitate deșeuri radioactive. Speranța de viață este cu 10 ani mai mică decât media 
națională.

• Ai 50 de ani și locuieșți în La Oroya, Peru, lângă o fabrică de prelucrare a metalelor. Aerul 
este poluat de emisiile de plumb din fabrică, iar problemele pulmonare sunt foarte frecvente 
în rândul locuitorilor locali. Copiii suferă și de complicații respiratorii.
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• Ai 65 de ani și locuieșți într-un mic sat de lângă pădurea amazoniană din Brazilia. Recent, 
defrișările intensive în scopuri industriale au distrus o mare parte din pădure. Peisajele nu 
sunt la fel ca atunci când erai tânăr. Toată ziua, camioane grele trec pe lângă locul unde 
locuieșți.

• Ai 20 de ani și locuieșți într-un oraș puternic poluat de aproximativ 20 de milioane de locuitori. 
Anul acesta, timp de aproximativ 3 săptămâni, aerul a fost greu și plin de poluare din trafic și 
activități industriale. Un strat gros de smog a acoperit orașul.

• Ai 15 ani și locuieșți într-un mic sat de pe coasta Japoniei. Vrei să devii pescar. Din păcate, 
majoritatea peștelui este contaminat. Oamenii spun că este din cauza accidentului nuclear de 
la Fukushima în urmă cu câțiva ani.

• Ai 15 ani și locuieșți pe insula Kiribati. Mulți dintre locuitorii insulei se tem că, din cauza 
creșterii nivelului mării, insula voastră va dispărea în următorii 100 de ani sau chiar mai 
devreme.

• Ai 18 ani și locuieșți în Samoa, o insulă de mai puțin de 3.000 de kilometri pătrați. Din cauza 
încălzirii oceanelor, recifele de corali mor și riscă să dispară cu totul de pe coastele din jurul 
insulei tale. Aceste recife vă protejează insula de mare, care altfel ar eroda coasta. Oamenii 
spun că creșterea nivelului mării va duce la dispariția insulei tale în următorii 100 de ani.

• Ai 15 ani și locuieșți la Paris, Franța. În fiecare primăvară suferi de alergii puternice. 
Apartamentul tău nu este departe de una dintre drumurile principale din Paris, care devine 
foarte aglomerat și foarte zgomotos în timpul zilei.

• Ai 50 de ani și locuieșți într-un sat de lângă un lac din Alaska, SUA. Au existat schimbări 
extraordinare ale climei și ale mediului natural de-a lungul vieții tale. Multe dintre păsările pe 
care le-ai văzut în copilărie au dispărut acum, iar în ultima perioadă au avut loc secete teribile 
și o creștere a incendiilor de vegetație.

• Ai 48 de ani și locuieșți într-un sat de lângă Tomsk, în Rusia siberiană. Iernile erau foarte reci 
când erai tânăr, dar recent au devenit mai puțin extreme și sezonul de vegetație pare mai 
lung.

• Ai 33 de ani și locuieșți în cartierul Coimbra din Portugalia. Ați văzut secete teribile și incendii 
de vegetație în ultimii ani, iar prietenii tăi sunt îngrijorați că lucrurile se vor agrava odată cu 
încălzirea globală.

Lista afirmațiilor
• Ai acces la alimente sănătoase.
• Aerul pe care îl respiri este sănătos.
• Apa pe care o bei este curată și pură.
• Nu ai suferit niciodată de alergii sau astm.
• Te poți relaxa într-un mediu natural plăcut, nu departe de locul în care locuiești.
• Ai auzit de secete, dar nu ai trăit niciodată una cu adevărat. Apă a fost întotdeauna din belșug.
• Îți poți cultiva cu ușurință propriile legume.
• Acolo unde locuiești nu există fenomene meteorologice extreme sau neobișnuite.
• Nu ești îngrijorat de sănătatea ta.
• Flora și fauna de lângă locul în care locuiești sunt sănătoase și în mare parte neschimbate în ultimele 

decenii.
• Locul în care locuiești are un mediu curat și sigur.
• În viața de zi cu zi nu te gândești la schimbările aduse mediului natural.
• Nu îți faci griji pentru schimbările climatice.
• Nu există nimic în mediul tău care să-ți creeze dificultăți în ați câștiga existența.
• Ești optimist în ceea ce privește viitorul tău și crezi că vei trăi mult!
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Atelier 4 (50-60 min): 
Amprenta de carbon 

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Înțelege ce este amprenta ecologică și Ziua Suprasolicitării Pământului
• Cunoaște/înțelege ce consecințe, efecte are stilul lor de viață asupra planetei

Atitudini
• Conștientiza rolul lor în cadrul global și interdependențele dintre ei și restul lumii.
• Conștientiza impactul stilului de viață la nivel global și personal.
• Reflecta la propria persoană și își vor crește nivelul de responsabilitatea pentru propriul stil de viață.
• Fi motivați să schimbe ceva în viață lor (să își reducă propria amprenta ecologică).

Abilități
• Putea împărtăși și discuta cu cei din jurul lor pe această tematică.
• Dezvoltă gândirea critică.

Materiale și Spațiu Necesare: 
pixuri, hârtie, proiector sau conexiune la internet și telefoane pentru fiecare persoană din grup

Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întrebăm de tema dată, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continuă imediat după cel anterior facem legătură cu atelierul care începe 

acum 
„În acest atelier vom discuta de unul dintre aspectele care contribuie la Încălzirea Globală, și anume 
emisiile de carbon, mai exact vom vorbi despre Amprenta de carbon pe care fiecare dintre noi o 
lăsăm pe planetă.”

• Introducem conceptul de amprentă ecologică. Ne folosim de răspunsurile lor, dacă cunosc ce 
este Amprenta de carbon și ne asigurăm că tot grupul a înțeles, prin clarificări suplimentare.

• Întrebăm grupul dacă și-au măsurat vreodată amprenta de carbon. Dacă da, când a fost 
ultima oară și ce rezultate au obținut.

• Clarificăm că un instrument de măsurare a amprentei de carbon măsoară impactul asupra 
planetei al unei persoane în ultimul an din viață acesteia. Este recomandat să facem această 
măsurătoare în fiecare an. 

• Explicăm pe scurt cum a fost creat acest instrument de calcul, ce aspecte măsoară, precum 
și faptul că cele mai precise calculatoare sunt cele online. Există mai multe adrese de internet 
ale unor organizații relevante care oferă posibilitatea de a-ți măsura amprenta online.

• Spunem grupului că au oportunitatea să își măsoare amprenta în această sesiune. Dacă este 
o opțiune viabilă (cunoștințe de limba engleză, conexiune la internet, dispozitive electronice 
pentru toți cei care participa), este preferabil să utilizăm o variantă online.

• O variantă online, foarte simplificată în limba română se găsește aici: http://www.generatiaverde.ro/co2/ 
• Putem utiliza o variantă offline (se poate descărca de aici https://rb.gy/mdejwj), care reprezintă o 

aproximare a celei online. În acest caz, va fi nevoie să proiectăm întrebările astfel încât să fie 
vizibile pentru toată lumea și să îndrumăm grupul pas cu pas în timp ce răspund la întrebările 
noastre și calculează.

• După ce fiecare persoană și-a calculat amprenta, rugăm să ridice mâna.
Cine a obținut mai puțin de 1 hectar? 
Cine a obținut între 1 și 3 hectare? 
Cine între 3 și 5 hectare?

• În orice varianta de calculator folosită se regăsește interpretarea legată de numărul de 
hectare și relația cu capacitatea de regenerare a planetei. 

• Continuăm cu întrebările de mai jos.
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Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 
• Cum vă simțiți, acum că știți care este impactul vostru asupra planetei?
• Cum v-ați simți dacă toți oamenii de pe planetă ar trăi ca voi?
• Cine este surprins de rezultatul obținut? De ce?
• Care sunt ariile cu punctajul cel mai mare?
• Care credeți că este legătura dintre această amprenta de carbon și încălzirea globală? Care credeți că 

este amprenta omenirii asupra Planetei?
Introducem conceptul de Ziua Suprasolicitării Pământului (https://www.overshootday.org/ ; în 2021, această 
zi a fost 29 iulie). Întrebam grupul dacă cunosc termenul, oferim mai multe detalii și arătam unul din 
videoclipurile de pe site. 
Adresăm eventualele întrebările din partea lor.
• Cum vă simțiți acum că aveți aceste informații?
• Cât de mult credeți că ați contribuit voi înșivă la această situație?
• Credeți că este posibil să vă trăiți viețile în mod diferit de acum încolo pentru a va reduce amprenta de 

carbon?
• Ce schimbări puteți face? 
Îi invităm să discute în perechi și apoi solicităm câteva păreri în grupul mare.
• Cât de motivați sunteți pentru a implementa aceste idei în viețile voastre?
• Ce vă poate ajuta sau vă poate opri?

Închidere atelier:
„În sesiunea următoare vom discuta despre amprenta de apă și despre apă invizibilă, o altă dimensiune a 
vieții noastre care contribuie la schimbarea climatică și alte probleme globale”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Invitați alte persoane din familia voastră să își calculeze amprenta de carbon.
• Țineți un jurnal al schimbărilor pe care doriți să le puneți în practică și progresul pe care îl faceți.
• Convingeți cel puțin o altă persoană din jurul vostru să vi se alăture în acest demers.

Recomandări și alternative:
• Pentru măsurarea online noi recomandăm calculatorul de la “Global Footprint Network”: 

http://www.footprintcalculator.org/ (*nu este disponibil în limba Română)
• Pe acest site (https://www.footprintnetwork.org/) se găsesc și informațîi adiționale pe această temă, 

rezultate din cercetări, ceea ce va fi de ajutor în livrarea acestei sesiuni precum și pentru a furniza 
cunoștințele necesare dacă este cazul în timpul sesiunii. 

• Orice variantă de calculator alegem să folosim, trebuie să o testăm anterior astfel încât să ne fie ușor de 
explicat și răspuns la întrebări dacă apar pe parcurs, și, să ne asigurăm că este un instrument de calitate.

• Pentru o varianta de 90 de minute a atelierului, atunci când discutăm despre ce schimbări pot face în 
viața lor, împărțim grupul în echipei mai mici și îi rugăm să facă o lista de acțiuni de reducere a Amprentei 
de Carbon, pe baza ariilor care au punctajul cel mai mare. Fiecare grup va prezenta lista pe care au creat-o. 
Acest exercițiu de grup va crește gradul de motivație și de probabilitate de transfer în viața lor de zi cu zi. 

Varianta online: 
• Sesiunea este ușor de transpus în varianta online; testul online se poate face în timp real de persoanele 

prezente. Dacă mergem pe varianta testului offline vom face screen share și vom proceda exact ca în 
cadrul unui atelier cu prezență fizică. 
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Atelier 5 (50-60 min): 
Amprenta de apă și Apa invizibilă

Obiective de învățare. Participantii si participantele vor:

Cunoștințe
• Înțelege ce este amprenta apa și apa invizibilă.
• Afla ce consecințe și efecte are stilul lor de viata asupra resurselor de apă și asupra planetei în general.

Atitudini
• Conștientiza rolul lor în cadrul global și interdependențele dintre ei și restul lumii din perspectiva apei.
• Conștientiza impactul stilului de viata la nivel global și personal.
• Reflecta la propria persoana și își vor crește nivelul de responsabilitate pentru propriul stil de viață în relație cu 

consumul de apa.
• Își vor crește motivația sa schimbe ceva în viața lor  pentru a-și  reduce propria amprenta de apa.

Abilități
• Putea împărtăși și discuta cu cei din jurul lor pe această tematică.
• Dezvolta gandirea critica legate de conceptul de apa.

Materiale și spațiu necesare: 
hârtie, pixuri, afiș/poster, conexiune la internet, telefoane, opțional proiector.

Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întreb de tema data, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continua imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum: 
„În acest atelier vom discuta despre apa și despre impactul acesteia la nivel global. În activitatea 
trecută am abordat subiectul apei tangential, in aceasta sesiune ne vom concetra doar pe aceasta 
resursa vitală a planetei noastre”
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Începem cu o activitate de energizare tematică

Toată lumea stă într-un cerc. Fără a spune nimănui, fiecare persoană alege o altă persoană pe 
care să o copieze în timpul exercițiului. Acest „secret” trebuie păstrat pe tot parcursul activității.

La semnalul nostru, toată lumea trebuie să încerce să stea cât mai nemișcată, dar inevitabil, 
oamenii vor face mișcări mici. Fiecare persoană trebui să copieze mișcările persoanei alese, dar să le 
exagereze puțin. Jocul se termină când tot grupul este destul de dinamizat.

Această activitate de energizare arată cum mici schimbări pot avea un impact mare.

• Punem câteva întrebări generale despre apă pentru a stabili contextul sesiunii: 
Câtă apă beți în fiecare zi?
Cât de importantă este apa în viețile noastre?
Cât credeți că putem supraviețui fără apă?
Cât de prezentă este apa în viețile noastre?
Avem mai multă sau mai puțină apă (la nivel global) în ziua de azi decât înainte? etc. 

• Introducem câteva date statistice despre apă și întrebăm grupul dacă știu aceste aspecte și 
ce semnificație au pentru ei sau ele atunci când le aud.

În jur de 700 de milioane de oameni suferă din cauza lipsei apei.
Cantitatea de apă utilizată la nivel global este de două ori mai mare decât rata de creștere a populației 
în ultimul secol.
Până în 2025, 1,8 miliarde de oameni vor locui în țări și în regiuni cu lipsă totală de apă, iar două 
treimi din populația lumii ar putea trăi în condiții de stres hidric
70% din extragerea apei globale este către agricultură

*informații de pe site-ul UNWATER - http://www.unwater.org  
Ce probleme legate de apă sunt la noi în țară? 

Oferim câteva exemple dacă este necesar.
Credeți că există vreo conexiune între aceste probleme și consumul de apă în România sau propriul 
vostru consum de apă?

• Întrebam grupul dacă știu că apa pe care o folosim poate fi clasificată în apă vizibilă și apă 
invizibilă, numită și apă virtuală (sau consum direct și indirect de apă). 

• Clarificăm sensul acestora.
• Exemplificăm conceptul de apă invizibilă utilizând un produs sugerat de grup; poate fi o 

legumă, un fruct, un obiect, etc. Le ceream să analizeze procesul de producție și distribuție și 
să identifice etapele în care ei considera ca este nevoie de apă. Punem întrebări suplimentare 
astfel încât să nu se piardă din vedere vreo etapă din producție și/sau menționarea prezenței 
apei în acea etapă.

De exemplu pentru cafea: plantarea, creșterea și îngrijirea culturilor, procesul de recoltare, curățarea 
produselor, procesarea lor în elemente mai mici, mentenanța uneltelor și a mașinăriilor necesare în 
proces, ambalare (mai multă ambalare înseamnă mai multă apă consumată), transport de diverse 
feluri, curățare, pregătire, etc.

• În acest moment este important să fie identificate toate posibile etape care necesită apă, 
chiar dacă nu cunoaștem exact cantitatea de apa necesare în fiecare fază. În funcție de 
produs, este folosită mai multă sau mai puțină apă. 

• Pentru o mai bună înțelegere a conceptului, facem această analiză pentru două tipuri de produse. 
• Notăm pe flipchart în timp ce grupul oferă răspunsuri.
• Introducem conceptul de amprentă de apă, ce înseamnă, ce măsoară și cum poate o 

persoană să își afle propria amprentă de apă. 
• Fiecare produs are o  amprentă de apă calculată prin estimări bazate pe analizarea diferitelor 

contexte de producție și prin luarea în considerare a tuturor domeniilor/etapelor care necesită apă pe 
parcursul procesului (așa cum au încercat participanții și participantele să le identifice mai devreme). 

• Aratam un afiș (fizic sau proiectat) cu diverse exemple de produse și amprenta lor de apă.
Informații, detalii, studii, afișe, exemple de produse și amprenta lor de apă, precum și un calculator 
personal pot fi găsite la: http://www.waterfootprint.org  sau https://www.watercalculator.org/   

• Dacă avem timp invitam grupul să-și calculeze amprenta de apa – folosind unul din 
calculatoarele menționate. 
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Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Cum vă simțiți când priviți aceste numere (de la diferite produse)?
• Este ceva surprinzător, tulburător, șocant pentru voi? 
• Ce anume și de ce?
• Care dintre aceste produse sunt folosite foarte des în jurul vostru?
• Pe care le folosiți chiar voi frecvent? 
• Care credeți ca este legatura dintre aceste amprente de apă și încălzirea globală?
• Care este responsabilitatea pe care o avem legat de consumul apei (indiferent de locul în care trăim)?
• Ce puteți face în acest sens?
• Care sunt următorii pași pe care îi veți face în această direcție?
• Cât de motivați sunteți să faceți o schimbare? 
• Cum ați putea fi și mai motivați?

Închidere atelier:
„În sesiunea următoare vom continua sa discutam despre consumul nostru propriu și impactul pe care-l 
poate avea asupra planetei. Vom continua mai exact să discutăm nu doar despre consum de energie și apă, 
ci diferite tipuri de produse pe care le găsim la magazin.”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Calculați-vă amprenta de apă și invitați și alte persoane din familia voastră să își calculeze această 
amprentă.

• Țineți un jurnal al schimbărilor pe care doriți să le puneți în practică referitoare la consumul de apă și 
progresul pe care îl faceți.

• Convingeți cel puțin o altă persoană din jurul vostru să vi se alăture în acest demers.
• Aflați care este amprenta de apă pentru produsele pe care le folosiți/consumați cel mai des (electronice, 

haine, mâncare, băuturi, etc.) 

Recomandări și alternative:
• Pentru statisticile oferite, trebuie să folosim informațiile cat mai de actualitate și dacă avem la dispoziție, 

date care sunt cat mai apropiate de viața grupului cu care lucrăm. 
• Orice variantă de calculator alegem să folosim, trebuie să o testăm anterior astfel încât să ne fie ușor 

de explicat și răspuns la întrebări dacă apar pe parcurs, și, să ne asigurăm ca este un instrument de 
calitate.

• Să alegem produse care sunt relevante pentru grupul nostru, produsele pe care credem ca le folosesc 
frecvent.

Varianta online: 
• Sesiunea este ușor de transpus în varianta online pentru ca nu implica lucru în echipe și tot ceea ce 

vrem să prezentăm se poate prezenta prin screen share.
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Atelier 6 (50-60 min):  
Etichetele 

Obiective de învățare. Participantii si participantele vor:

Cunoștințe
• Afla cum sunt interconectați la nivel global din perspectiva obiectelor pe care le posedă.
• Înțelege paradigma consumerismului la nivelul societății.
• Cunoaște/ înțelege ce consecințe, efecte are consumerismul. 

Atitudini
• Conștientiza rolul lor în cadrul global și interdependențele dintre ei și restul lumii.
• Conștientiza impactul consumerismului la nivel global și personal.
• Reflecta la propria persoana ca și consumator.
• Fi motivați să schimbe ceva în viața lor.

Abilități
• Putea împărtăși și discuta cu cei din jurul lor pe aceasta tematica.
• Dezvolta gândirea critică în ceea ce privește legătura dintre consumul personal și problemele de la nivel 

global.

Materiale și spațiu necesare: 
pixuri, hârtie, postit-uri, harta lumii pregatita în avans, pe podea cu bandă de lipit din hârtie sau cu sfoară; dacă 

această opțiune nu este posibilă atunci pe tabla de lucru se desenează conturul planetei (cu toate continentele), iar 
contribuțiile grupului vor fi notate cu markerul (dacă nu se poate pregăti înainte de atelier, putem desena harta și în 
timp ce grupurile lucrează la sarcina dată).
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Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întrebăm de tema dată, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continua imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum:
„În acest atelier vom analiza produsele pe care noi le cumpăram, le folosim, le dorim etc., de unde 
provin și călătoresc să ajungă la noi și vom examina ce înseamnă acest aspect pentru noi în contextul 
problemelor globale despre care discutam în cadrul acestor ateliere”

• Adresăm aceste întrebări grupului:
Ce este important pentru voi atunci când faceți cumpărături?
Ce criterii folosiți?

• Reținem sau notăm răspunsurile primite pentru a le folosi în partea de debrief.
• Împărțim grupul în echipe mai mici de 4-5 persoane. 
• Fiecare echipă are ca sarcina să se uite la toate obiectele pe care le au asupra lor în acel 

moment (haine, accesorii, electronice, papetărie, produse alimentare, etc.) și să citească 
etichetele pentru a afla unde au fost produse, nu de unde au fost cumpărate, ci unde au fost 
produse. 

• Vor nota informațiile pentru fiecare produs pe câte o hârtie-post-it, produsul (de exemplu, 
tricou, telefon mobil, etc.) și țara de origine (România, China, etc.). 

• Dacă unele obiecte nu mai au etichetă, se poate ghici proveniența, dar vor menționa acest 
aspect pe hârtia-postit: de exemplu: Tricou, ghicit Turcia. 

• Participanții și participantele trebuie să se gândească bine când ghicesc și să nu bănuiască 
automat că produsul este realizat în țara din care a fost cumpărat. Este de preferat să fie 
plasate cât mai puține obiecte ghicite și majoritatea să conțină informațiile identificate pe 
etichete.

• Chiar dacă în echipe, unele produse se repetă (ca tip de produs și țara de origine), trebuie 
notate absolut toate produsele găsite în posesia lor, pentru a avea o perspectiva realista a 
numărului de produse existente în grup și a originii acestora.

• Fiecare produs trebuie scris pe o hârtie separată.
• Toate echipele plasează sau lipesc hartiile pe harta lumii, cu aproximație, în zona țării pe care 

o au specificat-o.
• La final, rugăm grupul să identifice de unde provin cele mai multe produse.  

Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Ce impresii aveți când vă uitați la hartă?
• Cum arată această hartă?
• De unde provin cele mai multe dintre obiectele noastre, ca grup?
• Câți dintre voi aveți toate obiectele produse în România? (cel mai probabil, nimeni) 
• Câte astfel de produse aveți? 
• Care este numărul maxim? 
• Pentru care din aceste produse se găsesc alternative, produse în România?
• Cât de des cumpărați sau vă schimbați aceste produse personale? Din ce motiv?
• De ce majoritatea obiectelor noastre sunt produse în alte țări sau pe alte continente?
• Care credeți că sunt consecințele acestui fapt?
Dacă nu au propriile exemple relevante, putem oferi câteva din perspectivă socială, economică sau a 
mediului. Putem pregăti statistici în acest sens, sau să dăm exemple generale.
• În general , vă uitați la etichetele produselor pe care le cumpărați? Din ce motiv?
• Știți ce reprezintă conceptul de consumerism? Clarificăm dacă este necesar
• Ce anume determină consumerismul și o accentuare a acestuia în prezent? 
• Ce efecte are consumerismul?
• Care credeți ca este legatura dintre consumerism și încălzirea globală?
• V-ați gândit vreodată la condițiile în care sunt realizate aceste produse, la condițiile de muncă ale celor 

care produc aceste obiecte și la viața acestora?
• Cum credeți că este viața lor?
• Ce rol aveți voi personal ca și consumatori, de exemplu în ceea ce privește respectarea drepturilor celor 

care muncesc pentru acele produse sau protejarea resurselor și mediului? 
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• Ce influență are ceea ce cumparati voi asupra vieții voastre și a altor oameni?
În acest moment, facem conexiunea cu răspunsurile lor de la începutul activității: 
• Ați spus că pentru voi (acest aspect) și (acest aspect) este important atunci când faceți cumpărături. 

După discuția noastră, în ce fel s-au schimbat criteriile voastre pentru cumpărături? Dați câteva exemple.
• Este ceva ce veți face diferit de acum încolo?

Închidere atelier:
„În sesiunea următoare vom continua să discutăm despre consumul nostru propriu și impactul pe care-l 
poate avea asupra planetei și oamenilor care o populeaza. Vom analiza ce se află în spatele prețului unui 
produs.”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după câteva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Analizați produsele de acasă : electrocasnice, mobila, cărți, produse de curățenie, etc. și creați un tabel 
personalizat cu produsele folosite și originea lor.

• Până la următoarea întâlnire, uitați-vă la toate produsele pe care le cumpărați, la etichetele acestora și 
încercați să aveți o abordare critică în comportamentul vostru de consumator.

• Discutați cu apropiații voștri despre ce înseamnă un comportament de consumator responsabil; motivații 
si încurajații să facă niște schimbări in viața lor.

Recomandări și alternative:
• Câteodată, unele persoane sunt rezistente în a accepta aspectele critice pe care propriul comportament 

le denotă și vin cu argumente care să le justifice comportamentul: nu se găsesc alternative pe piața 
locală, nu avem bani pentru a cumpăra din România, nu hotăram noi ce sa cumpăram, le-am primit 
cadou, oamenii aceia sunt săraci și e bine ca au de lucru, etc. Aceasta atitudine defensivă pe care o 
prezintă unele persoane trebuie abordată cu delicatețe, pentru a nu intra într-un conflict. Chiar dacă cea 
ce spun ei sau ele este adevărat, nu înseamnă că în același timp nu este nimic posibil de făcut pentru 
a schimba aceasta situație. 

• Tot poate dintr-o atitudine de negare sau defensivă, se întâmplă ca unele persoane să aibă observații 
„eronate” legate de distribuția produselor pe harta, să zică că mai multe sunt dintr-o parte a lumii deși 
nu este adevărat – trebuie să reacționăm și să întrebăm și alte persoane din grup dacă sunt de acord.

• Din păcate, se întâmplă câteodată, că anumite persoane să facă declarații rasiste sau stereotipice la 
adresa oamenilor de pe alte continente. Este important să atragem atenția și să nu lăsăm astfel de 
afirmații să treacă neobservate.

Varianta online: 
• Putem folosi aplicația sau site-ul Mentimeter (https://www.mentimeter.com/ ). Întrebările de la începutul 

sesiuni se pot folosii cu răspuns deschis sau putem oferi o lista potențială de răspunsuri din care să 
aleagă. Exemplu : pentru întrebarea despre criterii putem lista că exemple: prețul, aspectul, locul unde 
sunt produse, moda, curiozitatea, necesitatea, mediul înconjurător, noutatea, etc.  

• Pentru sarcina efectivă, folosim https://padlet.com/ (sau o platforma similara), unde vom crea în prealabil 
harta lumi, cu toate continentele separate și clar delimitate. Invităm echipele să pună postit-uri digitale, 
cu aceleași informații explicate anterior în continentele aferente.
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Atelier 7 (50-60 min):  
Cine Ce Primește 

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Aprofunda paradigma consumerismului la nivelul societății
• Cunoaște actorii implicați în ciclul de producție a unor produse
• Afla care este distribuția din prețul final către actorii implicați în producție

Atitudini
• Conștientiza rolul lor în cadrul global și interdependențele dintre ei și restul lumii din perspectiva produsele 

pe care le consumă
• Dezvolta empatie către persoanele implicate în producția produselor pe care le folosesc
• Reflecta la propria persoana ca și consumator și rolul pe care îl au în acest context
• Își vor crește motivația să schimbe ceva în viața lor de consumatori

Abilități
• Putea împărtăși și discuta cu cei din jurul lor pe această tematică
• Dezvolta gândirea critică legat de ciclul de producție a anumitor produse

Materiale și spațiu necesare: 
pixuri, hârtie.

Descriere pas cu pas: 
1.Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întrebăm de tema dată, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2.Dacă atelierul continua imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe acum 

„În acest atelier vom continua analiza produsele pe care noi le cumpărăm, le folosim, le dorim etc. 
din perspectiva prețului pe care acestea îl au și cum se distribuie acest preț între toți actorii implicați 
în ciclul de producție.”
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Începem cu o activitate de energizare tematică- Black Friday

Grupul este divizat în echipe de către trei persoane. În fiecare echipă există un magazin , care 
este reprezentat prin două persoane care își țin mâinile unite deasupra celei de-a treia persoană, care 
este client/ă. O persoană este în mijloc nefiind asociată cu nici o echipă. Această persoană poate folosi 
una din aceste indicații, pentru a se alătura uneia dintre aceste structuri umane.

Magazin – în acest caz persoanele care reprezintă magazinul își desfac mâinile, trebuie sa creeze 
un Magazin nou (cu o altă persoană) și să caute un client sau clientă (care nu se mișcă din loc)
Clienți – în acest caz toate persoanele cliente trebuie să își schimbe locul, să meargă în alt magazin. 
Black Friday / Vinerea Neagră – în acest caz toata lumea poate să își schimbe locul și rolul însă 
la final trebuie formate „constelații” de 3 persoane, așa cum au fost descrise anterior. 

Tot timpul va rămâne o persoana care nu e asociată cu o echipa care trebuie sa folosească una 
dintre aceste indicații pentru a intra în joc. 

• Întrebăm grupul  
Știți ce procent din ceea ce plătiți/se plătește pentru un produs, ajunge la oamenii care îl produc și cât 
la marile companii producătoare sau distribuitoare? (putem să dăm exemple de unele produse, însă 
nu cele cu care vor lucra în sarcina efectiva)
V-ați gândit vreodată la acest aspect? 
Care credeți că este distribuția în linii mari?

• În această activitate, veți avea șansa să aflați unele din aceste distribuții. 
• Împărțim grupul în 5 echipe. Fiecare grup va primi un obiect de pe lista de mai jos, precum și o listă de 

actori implicați în procesul de producție și distribuție a acestuia. Vor lua în considerare prețul obiectului 
în magazin ca reprezentând 100% și vor distribui acest număr la actorii implicați în proces – cine ce 
procentaj primește în raport cu munca și efortul (uman sau financiar) depus în acest proces? 

• Grupurile au la dispoziție 10 minute pentru această sarcină.
• Fiecare grup împărtășește ce distribuție au făcut. După ce un grup prezintă, întrebăm celelalte grupuri 

ce părere au, dacă considera că aceste procentele sunt diferite în realitate și de ce.
• Prezentăm divizia “reală” pe baza informațiilor pe care le avem la dispoziție, reale, simplificate și 

aproximative.  

După fiecare moment “al adevărului”, întrebăm grupul:
• Ce vă surprinde cel mai mult la această distribuție?
• Ce ne arată asta?

După ce toate grupurile au prezentat, continuam cu întrebările de mai jos

Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Cum vă simțiți, în raport cu informațiile pe care tocmai le-ați primit?
• Ce impresii aveți după toate aceste prezentări?
• Care aspecte sunt cele mai tulburătoare sau problematice?
• Cat de des consumați sau folosiți astfel de produse?
• Cum credeți că este situația în ceea ce privește alte produse care folosesc ingrediente/componente 

care se găsesc doar în anumite regiuni din lume? Putem da exemple concrete: telefoane smart, 
calculatoare, electrocasnice, etc.

• Cât de corecte vi se par aceste distribuții?
• De ce credeți că situația este în acest fel?
• Cat de diferita credeți ca este distribuția pentru produsele sau ingredientele făcute în România?
• Cine este responsabil de aceasta situație?
• Cine are putere sa schimbe ceva?
• Ce putem face noi, persoanele care consumăm aceste produse? Puteți da exemple?
• Ce alternative avem?
• Ce angajament vă luați pentru a face ceva diferit de acum înainte în ceea ce privește comportamentul 

vostru de consumator sau consumatoare pentru a fi mai responsabil?

Rugăm fiecare persoană să scrie pe o hârtie ce anume își propun să facă în viitorul apropiat din acest punct 
de vedere (nu trebuie să se semneze) – colectăm aceste hârtii.
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Închidere atelier:
„În sesiunea următoare, care este ultima din acest modul, vom discuta de posibilitățile pe care le avem la 
dispoziție pentru a ne implica în procesul de luare a deciziilor din comunitatea noastră referitoare la tot ce 
am discutat în sesiunile anterioare.”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după câteva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Discutați cu persoane apropiate vouă despre informațiile pe care le-ați aflat astăzi.
• Țineți un jurnal în care sa țineți evidența schimbărilor pe care doriți să le faceți.
• Vizionați un film documentar care prezinta aspecte din viața oamenilor implicați în producția unora din 

produsele pe care le folosim.

Recomandări și alternative:
• Putem sa aflăm cum o astfel de distribuție ar putea fi făcută pentru un produs din România cu scopul de 

a face diferența și a analiza contextele diferite de producție a anumitor obiecte sau alimente.
• Pentru o discuție critica a ceea ce se întâmpla în Romania, în industria de confecții, unde sunt multe 

abuzuri, putem să ne folosim de informațiile prezente la această adresă:  https://hainecurate.eu/misiune/ 

Varianta online: 
• Grupurile pot discuta în camere break out, pe care platforma Zoom o oferă. 
• În aceste grupuri le putem oferi produsele și lista de actori într-un Google Docs  (sau alte platforme mai 

creative).
• Dacă nu avem opțiunea de a împarți grupul în echipe mai mici, lucram rând pe rând fiecare produs, îi 

rugăm mai întâi să-și facă propria distribuție ca apoi sa vina cu sugestiile proprii. În acest fel este posibil 
sa nu putem trece prin toate cele produsele și va trebui sa ne adaptam. 

 

Fișa de lucru
*Procentele prezentate sunt simplificări și aproximări bazate pe informații reale. Sunt cele pe care le-am 

folosit până acum, dar nu sunt neapărat actualizate la zi, e posibil ca situația să se fi schimbat în domeniu între timp.
 

Cafea

Fermieri                      5%
Producători (prăjire)     10%
Intermediari                        20%
Multinaționale              35%
Supermarket                       30%

Ciocolată

Fermieri                      3%
Intermediari                        30%
Multinaționale              40%
Supermarket                       27%

Banane

Fermieri                      5%
Transport                           10%
Multinaționale              55%
Supermarket                      30%

Bumbac

Fermieri                      7%
Producători                        15%
Intermediari                        15%
Marca                               33%
Supermarket                      30%

Încălțăminte sport

Distribuitori                           5%
Salarii                                  10%
Materiale, transport              20%
Marca                               35%
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Atelier 8 (50-60 minute): 
Agenda 2030 si Participarea Publica

Obiective de învățare. participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Cunoaște Agenda 2030.
• Intelege procesul de participare publica. 
• Afla diferite metode de participare publica.

Atitudini
• Conștientiza rolul pe care-l au în procesul de îndeplinire a ODD-urilor.
• Deveni mai motivati sa se implice în realizarea Agendei 2030.
• Lua angajamente personale legate de creșterea nivelului propriu de participare publică.

Abilități
• Dezvoltă gândirea critică legată de procesul Agendei 2030 și procesul de luare a deciziilor

Materiale și spațiu necesare: 
hârtie, pixuri, carioci, markere, proiector, opțional: ziare, reviste, afișe, cărți poștale, postere, etc.

Descriere Pas cu Pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întreb de tema data, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continua imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum 
„În cadrul întâlnirii de astăzi vom conecta o serie dintre temele și învățămintele din sesiunile trecute 
cu cea ce putem face în viitor și cum putem influența acest viitor”

• Spunem grupului că vor face o călătorie imaginară în viitor. Destinația este anul 2030! 
Întrebăm câți ani vor avea atunci și ce vor să facă la acea vârstă.

• Creem o atmosferă relaxantă, punem muzica adecvată și îi rugăm să se întindă confortabil 
pe podea (dacă este posibil) și să închidă ochii. Întrebăm, lăsând suficient timp între întrebări 
pentru că participanții și participantele să își poată imagina viitorul în cât mai multe detalii 
posibile:

Cum va arăta orașul sau comunitatea în care locuiesti in 2030? 
Cum se vor deplasa oamenii? Ce mijloace de transport?
Cum veți trăi tu și ceilalți oameni?  
Cum va arăta locuința ta? 
Ce fel de produse și alimente vom consuma în 2030?
Cu ce probleme se vor confrunta oamenii în 2030?
Care vor fi schimbările majore fata de cum e viața acum pentru tine, pentru comunitatea ta, pentru țara 

ta, pentru planeta?
Cum se comporta autoritățile publice din comunitatea ta? (primăria, poliția, doctorii, etc.) 
Cum se comporta parlamentul, guvernul, presedentia în relație cu problemele existente în țara sau 

în lume?
Cum este văzută România în Europa sau în lume? 

• După cateva minute de reflecție, în funcție de ce materiale și timp avem la dispoziție, le 
solicităm sa faca una dintre următoarele acțiuni:

Să deseneze viziunea lor pentru 2030;
Să facă un colaj din materialele puse la dispoziție care sa reflecte ce au vizualizat pentru 2030;
Să creeze un articol dintr-un ziar care este publicat în 2030;
Să aleagă o imagine (dintr-un set pus la dispozitie) care reprezinta sau este cea mai apropiata de viziunea 
lor pentru 2030;
Să listeze în scris aspectele principale pe care le-au imaginat pentru 2030.

• Indiferent de opțiunea aleasă este necesar sa includa aspecte legate de oameni, infrastructură, 
clădiri, natura, autoritățile, etc. 
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• Împărțim grupul în perechi. In aceste perechi, fiecare persoana prezinta viziunea lor pentru 
2030 și impreuna, trebuie sa creeze o combinatie a viziunilor proprii. Indiferent de opțiunea 
de creație aleasă, ceea ce se crează în aceste perechi, trebuie să fie ușor de înțeles de către 
alte persoane fără explicații suplimentare. 

• Creațiile realizate de fiecare pereche se pun într-un spațiu care poate fi transformat într-o galerie. 
• Pentru următoarele 5 minute invitam grupul să se uite la ceea ce si-au imaginat pentru anul 2030.
• Continuăm cu o discuția de mai jos.  

Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Ce impresii aveti legate de aceasta galerie a anului 2030?
• Aveți întrebări legate de unele dintre aceste creații?
• Ce tema dominanta observați? 
• Care sunt elementele comune în toate aceste creații?
• Referitor la aspectele discutate de noi în ateliere trecute, încălzire globală, amprenta de carbon, 

sustenabilitate, amprenta de apa, consumerism, etc. cum se reflecta acestea in viziunea voastra pentru 
2030?

• Ce observații aveți legate de instituțiile publice? Cum sunt ele portretizate de catre voi?
• Vă doriți ca anul 2030 sa arate așa cum vi l-ați imaginat voi? De ce? 
• Unde v-ați imaginat în 2030? În ce loc specific și de ce?
Având în vedere că nu știm dacă imaginatia lor a fost pozitivă sau optimistă, cursul întrebărilor nu poate fi 
foarte specific – trebuie să ne adaptăm la fața locului. 
• Ați auzit de Agenda 2030? Dacă da ce anume ați auzit?
Prezentăm în linii mari Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
• Cât de mult se potrivește aceasta viziune cu cea creată de voi? 
• Cât de probabila credeti că este realizarea acestora? De ce credeți asta?
• Cine credeți ca trebuie sa faca aceste Obiective să devină realitate? 
Ne asigurăm ca fiecare actor important este menționat – vezi capitolul anterior din acest ghid despre Agenda 
2030.
• Ce puteți să faceți voi pentru a contribui la atingerea acestor obiective?
Proiectăm următorul filmuleț (4.40 minute): https://www.youtube.com/watch?v=SwT9HlE7eDg
• Ce idei de acțiune ați observat în filmulet?
• Cum credeți că puteți să influentati ceea ce fac autoritățile locale de la voi din comunitate?
• Credeți că voi puteți să vă implicați în procesul de luare a deciziilor? Dacă nu de ce? Dacă da cum?
Explicăm și clarificăm ce înseamnă participarea publică și le dăm câteva exemple de ce metode ar putea 
să folosească?
• Pe o scală de la 1 la 10 cât de mult participați public în comunitatea voastră în momentul de față (1- nu 

vă implicați deloc și 10- vă implicați în foarte multe procese? De ce? 
• V-ați dori să vă implicați mai mult?
• Ce credeți că trebuie să se schimbe la voi în comunitate (oraș, cartier, sat, comună, școală, club, centru, etc.)? 
• Cum puteți să contribuiți la această schimbare?
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Închidere atelier (propunere)
„De acum înainte dorim să realizăm o serie de activități prin care să ne creștem nivelul de implicare și 
participare publică în procesul de luare a deciziilor legate de Agenda 2030 la noi în comunitate. Dorim să 
analizăm și identificăm ce schimbări putem să propunem pentru că  școala/centru/clubul nostru să fi mai 
sustenabilă. Cine dorește să se implice în aceste procese? 

Evaluarea modului 
• Sugestia noastră este să folosiți un chestionar în format fizic sau online prin care sa masuram în ce 

masura ne-am atins obiectivele de învățare propuse pentru acest modul

Dacă vor avea loc întâlniri ulterioare se poate propune una dintre următoarele teme de 
lucru:

• Parcurgeți documentația aferentă legată de Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. 
• Aflați ce are pe agenda de priorități administrația locală referitor la Agenda 2030. 
• Mergeti prin comunitatea voastra si listati problemele care necesita intervenție din partea autorităților 

locale.
• Analizați școala/ centru/ clubul vostru din punct de vedere al sustenabilității (vezi capitolul aferent 

acestui subiect) și identificați aspectele cele mai importante care trebuie sa se schimbe, cât mai urgent. 

Recomandări și alternative:
• Acest atelier este foarte concentrat, ar avea nevoie de 2 ore pentru a realizat în condiții adecvate. Există 

un risc foarte mare de a nu putea trece prin toate punctele cheie la calitatea cea mai adecvată în 50 de 
minute. Dacă timpul este într-adevăr foarte scurt se poate trece peste parte de creație a viitorului. După 
exercițiul de imaginație, întreb direct persoanele prezente ce anume și-au imaginat, iar noi vom nota pe 
tabla sau flipchart, pe anumite categorii, ceea ce ne spun ei și ele.  

• Dacă avem mai mult timp putem să arătăm și acest film de 5 minute , care prezintă diferite experiențe 
din jurului lumii de cum tineri și tinere au schimbat comunitățile lor (https://www.youtube.com/
watch?v=pRFsA6G3Pr8 )

• Pentru o varianta extinsă, de aproape 3 ore acest atelier poate include:
Recapitulare interactiva a tuturor aspectelor abordate in ateliere anterioare;
Exercițiul de imaginație a lumii in 2030 (varianta extinsă, cea în care grupul desenează viziunea atat 
individual cat și în pereche);
Introducere elaborată a Agendei 2030;
Introducere elaborată Participare  Publica; 
Timp suficient alocat pentru planul de acțiune; 
Evaluare modul.

Varianta online: 
• Atelierul poate fi adaptat cu ușurință pentru un context online. Activitatea creativă de la începutul 

sesiuni, poate fi păstrată în acest format dacă grupul cu care lucram are abilități de design grafic. Dacă 
nu, pastram varianta simplificata menționată la recomandări. 



Proiect derulat de:

86  

VI.4 Ateliere de Educație Globală
Modul 16 ore 

 

În acest ultim capitol al ghidului nostru am inclus un modul de 16 ore de educație globală, care 
poate fi livrat cu diferite grupuri de varsta. Scopul acestui modul este de a dezvolta și aprofunda 
competente de cetatenie globală de baza în contextul implementării Agendei 2030 la nivel local.

Subiectele abordate în Modulul de 8 ore, de multe ori necesită discuții mai elaborate și cuprinzătoare, 
pe care formatul propus nu le permite. Metodologic, există activități de învățare interesante, cu potențial 
de impact crescut și mai complexe care necesită un timp mai mare pentru livrare. Pe baza acestor 
considerente propunem acest modul de 16 ore, care oferă posibilitatea de a organiza activități mai 
complexe și de a facilita discuții aprofundate, care vor crește impactul de învățare. 

Sfatul nostru pentru grupa de vârstă cea mai mică este sa fie 14-15 ani, iar pentru cea mai mare, 
fără limită. Aceste activități de învățare au fost realizate în trecut cu grupuri diverse, că vârstă, locație 
geografică sau profil economic și au avut un impact de învățare ridicat, acesta fiind motivul pentru care 
le-am inclus în acest modul. 

Modulul este descris pas cu pas și include la fiecare atelier o serie de recomandări de avut 
în vedere pentru aplicații alternative, inclus în format online. Modulul poate fi livrat exact așa cum 
este expus în paginile următoare sau poate fi adaptat în funcție de specificul grupului cu care lucrăm.  
Pentru partea de debrief, recomandam cu caldura ca planul de întrebări să fie revizuit în funcție de 
grupul cu care se lucrează și dinamica de grup de pe teren.

Este de preferat să se lucreze cu cel puțin 10 persoane și maxim 30. Pentru spațiu de lucru 
recomandăm ca persoanele care participă să poată sa fie așezate în cerc, în special pentru discuțiile 
de grup.  

Acest modul include următoarele subiecte:
2 ore – Introducere și Interdependențe globale
4 ore - Schimbare climatică
4 ore - Stil de viață sustenabil
3 ore - Consum responsabil
3 ore – Agenda 2030 - Participare publică 

Modulul detaliat mai jos poate fi livrat în mai multe variante posibile: 
• Pe parcursul a două zile intensive de lucru
• Împărțit în 4 zile mai scurte de lucru 
• Divizat în mai multe întâlniri săptămânale (am menționat în modul, anumite teme de lucru care pot fi 

propuse între întâlniri)
Pauzele nu sunt menționate, este la latitudinea celor care facilitează să gestioneze acest aspect 

în funcție de ce varianta de livrare pe care o aleg, grupul cu care lucrează și condițiile logistice pe care 
le au la dispoziție.
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Atelier 1 (100-120 min): 
Incâlcirea Interdependențelor Globale 

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
Înțelege ce înseamnă interdependențe globale și felul în în care se reflectă în viața lor din 

perspectiva resurselor și actorilor globali.
Identifică cei mai puternici actori globali. 
Face legătura dintre acțiunile actorilor globali și cum afectează planeta.

Atitudini
• Reflecta la consecințele pozitive și negative ale interdependențelor globale 
• Avea un nivel crescut de responsabilitate pentru rolul propriu în context global.
• Crește nivelul de sensibilizare legate de felul în care depindem de alte țări în ceea ce privește viata 

noastra din puncte de vedere multiple

Abilități
• Analiza critic contextul global, relațiile de putere dintre actorii globali și propria putere
• Dezvolta abilități de dezbatere pe teme globale  

Materiale și spațiu necesare: 
rolurile printate, sfoară (foarte multă sfoară)



Proiect derulat de:

88  

Descriere pas cu pas: 
• Explicăm grupului contextul acestui modul precum și a atelierului cu care demaram.
• Începem atelierul cu o activitate scurta de „Unde te pozitionezi?” pentru a energiza și incalzii 

mental grupul și pentru a scoate în evidenta anumite opinii preconcepute despre contextul 
global care pot fi combatute prin discuția ulterioară din a doua parte a atelierului.

• Punem pe doi pereți opuși din sala de lucru următoarele semne: ACORD și DEZACORD. 
• Citim următoarele afirmații și invităm participantii și participantele să se poziționeze în mod 

fizic in acord sau dezacord fata de afirmatia noastra. Nu exista posibilitatea de a sta în mijloc, 
chiar dacă au pareri impartite, trebuie sa ia o decizie. 

• Pentru fiecare afirmație dăm ocazia mai multor persoane din fiecare latura să își expună 
punctul de vedere, în mod balansat ambelor tabere. Dacă cineva își schimbă punctul de 
vedere pe parcursul discuției are libertatea să se mute în partea opusă.

Afirmațiile propuse; 
recomandăm sa folosim doar 2 sau 3 dintre acestea si sa alocam maxim 10 minute pentru fiecare propozitie
• Mâncăm o varietate de mâncare mai mare ca niciodată.
• Viaţa este mai bună pentru oameni în ziua de azi faţă de acum 50 de ani.
• Este bine să cumperi produse realizate în țări sărace deoarece îi ajută pe acei oameni să aibă o slujbă.
• Dacă marile puteri şi marii actori ai lumii nu se schimbă, nu contează ce facem noi la nivel individual.

• Continuăm cu a doua parte a sesiunii. Fiecare persoana primește un rol (vezi fișa de lucru). 
Fiecare rol este numerotat cu 1, 2 sau 3. Rolurile marcate cu 1 reprezinta diferite alimente, 
cele cu 2 reprezinta diferiti actori din societate iar cele cu numarul 3, reprezinta resurse 
naturale ale planetei si oamenii. 

• Fiecare persoana trebuie să citească descrierea rolului, de mai multe ori dacă este necesar, 
și sa inteleaga în totalitate textul. Cerința dată este să personifice rolul primit, este de preferat 
să rețină cât mai mult din textul primit și să evite citirea acestuia (atunci cand vor trebui sa 
intre in rol). Este foarte important ca toate informațiile din rolul primit să fie comunicate și prin 
personificare să fie adaugate aspecte de atitudine însă nu alte informații (care pot fi eronate).

• După 5 minute de acomodare cu rolurile primite, rugăm grupul să se așeze pe scaune. 
Scaunele trebuie asezate in 3 cercuri concentrice, cat mai apropiate intre ele. În cercul interior 
se vor așeza persoanele care au marcat rolul lor cu numărul 1, pe al doilea cerc persoanele 
cu numărul 2 și pe cel exterior cele cu numărul 3. Numărul de scaune trebuie să corespundă 
cu numărul de locuri  distribuite în grup cu numărul aferent.  

• Fiecare persoana trebuie să se introducă grupului, prin personificarea rolului primit, 
asigurându-se că prezintă toate informațiile primite în rol. Primele persoane care se introduc 
sunt cele cu numărul 1, apoi cele cu 2 și ultimile sunt cele cu numărul 3. 

• Începând cu cea de a doua persoană care se prezintă, începem să folosim sfoară și să facem 
conexiuni. După ce s-au introdus întrebăm:

Te conectezi în vreun fel cu X (persoana/rolul care s-a introdus mai devreme)? Sau 
Cu cine te conectezi din persoanele care s-au introdus mai devreme?

• Persoanele vizate direct răspund însă toata lumea poate să-și dea cu părerea despre posibilele 
conexiuni, în special după ce mai mulți oameni s-au introdus și trebuie analizate una câte una. 

• Conexiunile în mod fizic vor fi făcute de noi folosind ghemul de sfoara. Rugăm persoanele 
vizate să folosească un deget sau mâna pentru a aduna conexiunile sfoară cu celelalte 
persoane prezente. Va fi necesară foarte multă sfoara pentru a face toate conexiunile – în 
principiu toate rolurile se vor conecta cu toate rolurile. Ne asigurăm că de la prima până la 
ultima persoană vom folosi un singur ghem. În funcție de numărul de persoane prezente și 
așezarea scaunelor, probabil va trebui să unim mai multe ghemuri. 

• După ce toate persoanele s-au introdus întrebăm:
Cum vă simțiți? Rugăm cateva persoane să se exprime.
Să se ridice cine se simte puternic? Rugăm unele din aceste persoane sa detalieze.
Ce se întâmplă dacă trageți de sfoară? 
Ce înseamnă asta?

• Rugați persoanele să iasă din roluri, să lase sfoara jos și să ne așezăm în cerc pentru a 
continua discuția.
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Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Cum vă simțiți acum? Rugăm fiecare persoană se ne spună într-un cuvânt sau propozitie.
• Care sunt gândurile voastre dominante din acest moment?
• Cum a fost pentru voi sa adunati conexiunile-sfoară în timpul jocului?
• Ce observații aveți legat de acest exercițiu?
• Ce asociații faceți cu viața reală? De ce?
• Ce reprezinta rolurile cu numărul 1? Dar cele cu 2? Cu 3?
• Ce legatura este dintre acestea?
• Ce reprezinta conexiunile de sfoara pe care le-am făcut în timpul exercițiului?
• De ce viața noastră se bazează pe un sistem construit în acest fel?
• Care sunt aspectele problematice din acest sistem? 
• Cine credeți că sunt pierzătorii și câștigătorii din acest sistem?
• Ce ați vrea să se schimbe?
• Cum poate fi acest sistem schimbat?
• Cine sunt actorii cheie?
• Ce rol are fiecare dintre noi?

Închidere atelier:
„Vom continua în următoarele ateliere/ sesiuni cu discuții pe această temă și vom aprofunda unele dintre 
aspectele menționate de voi astăzi pentru a le înțelege mai bine”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Discutați despre impresile și gandurile voastre după acest exercițiu cu apropiatii vostrii.
• Aflați cat mai multe informații despre actorii despre care ați aflat pentru prima data astăzi și rolul lor în 

contextul României.
• Vizionati documentarul „Viața și datorie” / Life and Debt.

Recomandări și alternative:
• În fișa de lucru se găsesc 24 de roluri. Atunci când lucrăm cu un grup mai mic, trebuie să alegem în mod 

balansat și înțelept rolurile, precum și numerele din fiecare categorie astfel încât experiența exercițiului 
să nu fie afectată negativ. În special în categoria 2, sunt unele roluri mai complexe și pot fi mai dificil de 
înțeles și trebuie folosite cu atenție.

• Dacă lucrăm cu un grup mai mare de 24 de persoane, trebuie să creem roluri adiționale. Opțiuni posibile 
pentru categoria 1 sunt: cafea, ciocolată, roșie. Pentru categoria 2: Un magazin etic/ zero waste; piața 
locală, Uniunea Europeană. Pentru categoria 3 se pot adăuga mai multe exemple de persoane cu 
profile diferite. 

• Rolurile pot fi modificate pentru a fi mai relevante și/sau ușor de folosit de catre grupurile cu care lucram. 
Este important să ne asigurăm că noi suntem informați legat de autorii menționați în roluri, pentru a oferi 
explicații suplimentare dacă este necesar. 

Varianta online: 
• În această variantă, experiența va fi mai mult un exercițiu mental. Putem trimite rolurile în mesaje 

private celor care participa, și să ne folosim de un instrument online pentru a reprezenta grafic rolurile 
și legăturile dintre ele (Miro, Mural, Whiteboard, etc.)
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Fișa de lucru

1. Sunt o banană
Vin din diferite țări din America de Sud. Poți să mă găsești peste tot în lume, în orice supermarket. 

Marile companii multinaționale mă comercializeaza  peste tot. Mă cultivă pe terenuri mari, unde sunt o 
mulțime de pesticide și folosesc îngrășăminte chimice. Când mă cultiva, nu se respectă nici mediul, nici 
drepturile lucrătorilor și nici sănătatea acestora.

1. Sunt o salată
În timpul iernii, eu cresc într-o seră foarte călduroasă. Sunt frumoasă; se pun atâtea ierbicide și 

pesticide peste mine că nu am nici cea mai mică imperfecțiune sau vreun animalut sau insectă peste 
frunzele mele. Mă hrănesc cu fertilizatori solubili și mă pot transporta până la distanțe foarte mari, pentru 
că este sănătos să mănânci o salată în fiecare zi, nu-i așa?

1. Sunt o bucată frumoasă de carne de vită
Întreagă, tăiată sau oricum doriți. Consum multă apă (25.000 litri pentru a produce 100g de 

carne). În zilele noastre consum foarte multe proteine vegetale (soia, manioc și cereale) care se produc 
intensiv în partea de sud a lumii. De asemenea, mănânc și pește uneori, dar nu este bine să răspândim 
astfel de informații. Noi, animalele din Europa, mâncăm tot atata cantitate de cereale ca toți locuitorii din 
China și India la un loc.

1. Sunt un dovlecel kenyan
Am nevoie de mari cantități de apă pentru a crește. Sunt cultivat de unii săteni pentru care nu sunt 

deloc util. Într-adevăr, sunt exportat spre țările cele mai bogate, astfel încât locuitorii lor să poată mânca 
dovlecei tot anul. Călătoresc 6000 km înainte de a mă pune pe masa ta! Am călătorit cu camionul,  barca 
și cu avionul ... chiar dacă această călătorie m-a uscat puțin ... tot sunt drăguț!

1. Sunt un peste de ocean
În prezent, aproape 80% din pești sunt în risc de dispariție, ceea ce va duce, în viitor, la distrugerea 

ecosistemului. Ce vor face aproape 2.6 miliarde de oameni pentru care eu reprezint sursa principală 
de proteine? Pentru a fi prins, navele industriale folosesc elicoptere, sateliți, și alte metode agresive de 
capturare. O treime din peștele capturat din apa este omorat în procesul de pescuire și este aruncat 
înapoi în mare. În țările din sudul globului, apele neprotejate sunt jefuite în defavoarea localnicilor. 

2. Eu sunt publicitatea
Sunt peste tot, oriunde te afli, unde locuiești, adânc în mintea ta, eu te pot face  consumator/

consumatoare imediat, în forma ta cea mai pură...pură de cea mai mare mizerie: simțul critic. Eu 
construiesc aceasta lume bogată! Visele sunt posibile, trebuie doar să le cumperi! Eu ajut companiile 
multinaționale să își vândă produsele. Eu te învăț cum să te comporti în anumite situații din viața ta. 
Cu mine, vei învăța lucruri bune. De fapt, ar trebui să mă numesc: Informare, comunicare sau educație 
permanentă!

2. Sunt un supermarket
La mine găseşti tot ce îţi doreşti, chiar şi la ce nu te-ai gândit vreodată. Sunt aici să îţi îndeplinesc 

şi să răspund oricărei dorinţe şi să îţi fac viața mai uşoară. Vrei să găteşti mai puţin? M-am gândit deja 
la tot! Mâncăruri pentru orice vârstă, fructe şi legume gata spălate, orice mâncare gata gătită, gata 
mestecată şi aproape gata digerată. Pot să fac orice să îţi placă de mine: căpşuni iarna, asparagus vara, 
vită din Argentina şi cangur din Australia. Mă duc peste tot în lumea asta pentru clienţii mei dragi. În plus 
îţi pot oferi cele mai bune oferte de preţ pe care nu le poţi refuza. Nu e minunat?
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2. Sunt o Companie Multinațională 
Produc foarte mult, mă găseşti în multe ţări ca şi distribuitor sau producător şi datorită mie mulţi 

oameni au un loc de muncă. Decid absolut tot: cantitatea de fertilizator şi pesticide utilizate, salariile 
muncitorilor precum şi condiţiile de muncă ale acestora. Scopul meu principal este beneficiul acţionarilor 
mei şi pot să fac orice, oriunde în lumea asta fără să-mi pese de oameni sau  de mediu. Mare parte din 
profitul meu îl folosesc pentru a face publicitate care mă ajută enorm să îmi vând produsele. Tot astfel 
pot  convinge oamenii să consume produse din animale chiar dacă nu este bine pentru sănătatea lor. 
Din acelaşi motiv pot să vând produse exotice pe tot parcursul anului.

2. Eu sunt Fondul Monetar Internațional
Eu ajut statele din lume, la fel cum un tată bun ar face pentru familia sa. Cei care au nevoie cel 

mai mult de mine sunt statele sărace. Țările astea, de fapt, sunt înglobate în datorii. Aceste țări trebuie 
să îmi dea o parte importantă din bugetul lor pentru ai ajuta să scape de datorii. Câteodată le este foarte 
greu să facă asta și pentru ai ajuta facem mici Programe de Ajustare pentru ele pentru fi în stare să-și 
plătească datoriile. Acestea constau în diferite măsuri menite să ajute economia țării. Mă refer aici la 
reducerea costurilor în sectorul public, sau chiar mai bine, la privatizare și blocare de salarii. La sfârșitul 
zilei, eu fac aceste lucruri pentru a fi bine pentru toata lumea. Stimularea agriculturii pentru export este 
deseori o condiție obligatorie. Exportul este profitabil și ajuta țările cu datorii. 

2. Sunt Monsanto
Sunt o companie internaţională care produce seminţe, chimicale şi medicamente. Sunt tatăl 

Agentului Orange, un faimos erbicid folosit în timpul războiului din Vietnam care a avut consecinţe 
teribile asupra mediului şi asupra oamenilor. Sunt entuziasmat de noile tehnologii şi în mod special de 
OMG (Organismele Modificate Genetic). Produc seminţe modificate genetic care îşi pot produce propriul 
insecticid şi care pot rezista erbicidelor mele. Afacerea perfectă! Nu doar că agricultorii sunt obligaţi să 
cumpere seminţe de la mine în fiecare an, însă cumpără şi erbicidele pentru că altfel nu pot să aibă o 
recoltă bogată. Minunat! Evident că aceste erbicide, pesticide, insecticide etc. omoară sau poluează :

• Pământul şi apele şi în consecinţă întreg ciclu alimentar;
• Insectele utile, precum albinele;
• Pot fi dăunătoare sănătăţii umane.
Eh, dar nu poţi să faci o omletă fără să spargi ouă! Progresul are un preţ, iar eu sunt progresul.

2. Eu sunt O.M.C. - Organizația Mondială a Comerțului
Sunt o organizație internațională care cuprinde în prezent aproape 150 de state, chiar dacă și 

altele îmi bat la ușă. Părinții mei sunt Acordul General privind Comerțul și Tarife(GATT) și faimosul 
Război Comercial. FMI (Fondul Monetar Internațional) și Banca Mondială sunt prietenii mei cei mai 
buni. Avem același vis: să asigurăm cea mai mare libertate în ceea ce privește comerțul internațional 
cu produse, servicii și bani. Așadar, susțin ce este mai bun pentru toată lumea: eliminarea barierelor 
în calea dezvoltării economice a pieței globale, eliminarea taxelor la import, a cotelor și diminuarea 
standardelor exagerate privind drepturile sociale și protecția mediului.

2. Eu sunt PAC – Politica Agricola Comuna 
Bună, sunt PAC (Politica Agricola Comuna), fac parte din familia europeană. În familia mea, de 

mult timp practicăm agricultura intensivă! Suntem bine cunoscuți pentru producția noastră de carne de 
vită. Importăm foarte multe proteine vegetale din țările din sud. Și din moment ce produc mai mult decât 
îmi trebuie, cu permisiunea OMC, export în aceleași țări produsele mele puternic subvenționate. Acest 
lucru îmi oferă șansa să le vând o carne mai ieftină decât cea pe care o produc pe plan local. Un alt 
punct bun! 

3. Sunt apa mărilor şi a oceanelor
Nu mai sunt aşa limpede că în trecut. M-am încălzit şi sunt mai acidă. Râurile aduc multe  

chimicale şi îmi îmbolnăvesc locuitorii: un număr mare de peşti şi plante marine sunt deja victime şi în 
risc de extincţie. Având în vedere că o parte a apei mele se evaporă, nori se formează şi se mută spre 
pământ. Prin ploaie, apa ia toată poluarea şi o aduc în pământ.



Proiect derulat de:

92  

3. Sunt Petrolul
Încă din secolul trecut sunt foarte folositor şi câteodată chiar necesar pentru oameni. Eu încălzesc 

case, fac să se mişte maşinile, şi sunt folosit să produc plastic şi ambalaje. Sunt la baza produselor de 
igienă şi de curăţare. Sunt indispensabil pentru producerea fertilizatorilor chimici, pesticidelor, precum şi 
pentru maşini şi transportul produselor. Problema e că atunci când ei mă ard eu produc gaze cu efect de 
seră, atenţie! În plus rezervele mele o să se termine. Prima reducere a fost în 2010, iar sfârşitul tuturor 
rezervelor se estimează în 2040.

3. Sunt George, un fermier
Am 44 de ani. Sunt un fermier bun din Teleorman. Am o bucată de pământ şi mă chinui să-mi   

trăiesc viaţa. Îmi vând legumele conform cu sezonul lor, însă din cauza tuturor acestor produse   exotice 
pe care le poţi găsi în supermarket tot timpul, oamenii cumpără din ce în ce mai puţin produse din 
ţara noastră. De exemplu, dovleceii mei sunt disponibili numai la începutul toamnei. Oamenii care îi 
mănâncă tot timpul anului nu îi mai vor în perioada aia a anului. Încerc să menţin calitatea produselor 
mele însă e dificil.

3. Eu sunt apă proaspătă
Ar fi trebuit să fie foarte simplu însă a cumva totul devenit extrem de complicat! Am devenit un 

interes politic, strategic şi economic. Cauzez tensiuni şi câteodată şi războaie. În lume 70% din apă 
disponibilă este folosită pentru agricultură şi în special pentru export.

3. Sunt aerul 
Sunt disponibil pentru toate fiinţele umane şi animale şi  mă poţi respiră într-un număr infinit 

zilnic. Mă simt din ce în ce mai greu, opac şi plin de emisii de gaze, pesticide, metale şi acide. Căldura 
şi industriile sunt principalii vinovaţi pentru degradarea mea. Şi transportul joacă un rol foarte important 
- gândeşte-te că unul din două camioane transportă mâncarea ta.

3. Sunt Paul din Bucureşti
Locuiesc într-o garsonieră şi sunt student. Încerc să trăiesc cu puţinul pe care îl am dar nu e aşa 

uşor. Cumpăr produse ieftine din supermarketuri şi după mine toate poveştile astea cu vaci nebune, 
pesticide şi alte asemenea sunt doar glume. Mâncarea a fost întotdeauna bogată şi produsele BIO sunt 
numai pentru bogaţi ! Mâncarea tot mâncare e!

3. Sunt Adina, o activistă din Alba Iulia
Lupt împotriva multinaţionalelor care ne fură seminţele. Seminţele sunt viaţă şi un dar de la natură 

pentru că am avut o relaţie bună pe parcursul secolelor. Refuz să ne pierdem bogăţia. Multinaţionalele 
au patentat seminţele noastre şi acum noi trebuie să le cumpărăm după ce  au fost modificate genetic. 
Asta o să ne facă dependenţi de străini şi prin urmare mai săraci.

3. Eu sunt terenul folosit pentru agricultură
Mă tratează îngrozitor şi mă abuzează în aşa fel încât nu mai mă pot regenera. Nivelul meu de 

eroziune este de la 18 la 100 mai mare decât capacitatea mea de restaurare. În ultimii 60 ani, în toată 
lumea aproape 2 miliarde de hectare de pământ au fost distruse. Oamenii din ţările din emisfera Nordică 
folosesc aproape 10000 m2 fiecare, pe când unele ţări din Asia folosesc doar 800! Va putea lumea asta 
să continue să producă suficient în viitor pentru consumul nostru?

3. Sunt padurea tropicala 
Sunt una dintre acele paduri cu o diversitate si bogatie unica; doar un hectar poate sa contina pana la 

200 de diferite soiuri de specii de silvicultura. Însă omenirea mă distruge pentru ca mereu vor mai mult spațiu. 
Dacă vor continua așa eu voi dispărea. Ei fac asta pentru că vor să hrănească bovine pentru ca locuitorii din 
țările bogate să-și mănânce porția de 600 g de produs animal în fiecare zi. Ei trebuie să distrugă un hectar 
de pădure pentru a hrani o bovina si pentru a obtine 1500 de hamburgeri. Dacă am converti întregul bazin 
Amazonian în pasuni, am putea hrăni populația planetei cu hamburgeri doar pentru o luna, nu mai mult. 
Pădurea va fi pierdută, pământul distrus și biodiversitatea noastră pierdută. Chiar merită?
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3. Sunt apa subterană
Nu mă simt prea bine. Nitrați și alți poluatori mă fac să mă simt bolnavă. Deasupra, în lumea 

supraterană se pare că nimănui nu-i pasă. În fiecare an oameni vor mai mult si mai mult și eu sunt din 
ce în ce mai bolnavă.

3. Sunt Pedro, un muncitor în agricultura din Ecuador
Am devenit steril după ce am intrat în contact cu un pesticid denumit DCBP în timp ce lucram pe 

plantatia de banane. Trebuie sa stiti ca in America Centrala noi folosim pesticide care sunt interzise în 
Europa sau SUA, pentru că sunt foarte periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător. 
Am descoperit că mai mult de 25 de milioane de muncitori din agricultură sunt otrăviți cu pesticide anual 
și că 20.000 mor din aceasta cauza. Când lucrăm pe plantații, veneau avioane din partea companiilor 
și dădeau cu spray pesticid peste teren. I-am rugat să ne anunțe dinainte sa nu fim acolo. Au refuzat. 
Copilul meu lucrează acum cu mine. Probabil că nu voi avea bucuria unui nepot sau nepoată în viitor. 

3. Sunt Rosibel, o activistă din Salvador
Sunt coordonatoarea unei comunități de femei din Salvador.  Luptăm pentru condiții de munca 

mai bune și pentru justitie. Este greu. Regiunea noastră este un paradis pentru investitorii străini. 
Salariile sunt foarte mici și condițiile de muncă insuficiente ne fac sa fim disperati dupa locuri de munca. 
Un produs ieftin în țara ta înseamnă un profit imens pentru o multinațională și o grămadă de șomaj și 
exploatare pentru noi. 
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Atelier 2 (50-60 minute): 
Schimbare climatică – Intro și Dileme 

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Cunoaște/ înțelege noțiunile de bază legate de schimbarea climatică.

Atitudini
• Conștientiza rolul lor în ceea ce privește încălzirea globală. 
• Conștientiza impactul stilului lor de viata în relație cu schimbarea climatică.
• Fi motivati sa fie mai informații și implicați în ceea ce privește schimbarea climatica.

Abilități
• Putea împărtăși și discuta cu cei din jurul lor pe această tematică.
• Dezvolta gandirea critica în ceea ce privește schimbarea climatică.
• Dezvolta abilități de dezbatere pe teme legate de schimbarea climatică.  

Materiale și spațiu necesare: 
O camera cu scaune mobile; Hârtie; Cutie/ Căciula; opțional : proiector. 

Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întreb de tema data, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continuă imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum 
„În cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre încălzirea globală și schimbarea climatică, un aspect 
important atunci cand analizam probleme globale”

Activitate de energizare tematică – Surse de energie

Explicăm că există diferite tipuri de combustibili pe care le folosim pentru a obține energie. 
Unele dintre acestea se numesc „combustibili fosili”. Acestea sunt cărbunele, petrolul și gazele. Sunt  
considerare surse de energie „murdare”, iar gazele pe care le degajă (atunci când sunt folosite) fac 
pământul mai cald. Există surse de energie care nu au un efect negativ asupra mediului. Acestea includ 
vântul, valurile, soarele și râurile.

În timpul jocului vom striga diferite cuvinte, iar grupul trebuie să răspundă cu acțiuni diferite, după 
cum urmează: 

Vânt - aleargă prin cameră 
Valuri - înoată prin cameră
Soare - stau întinși pe podea 
Râuri- rotesc brațele unul în jurul celuilalt în față ca o turbină

Ocazional strigăm „combustibili fosili” – în acest moment toată lumea ar trebui să se așeze într-o 
minge (ca o bucată de cărbune) și să strige înapoi „nu, mulțumesc”. 

• În primele 10-15 minute facem o mică introducere sau clarificare asupra fenomenului de 
încălzire globală și schimbare climatică pentru a ne asigura că avem aceeași bază de 
cunoștințe la nivel de grup. Adresăm următoarele întrebări grupului și pe baza răspunsurilor 
acestora clarificăm sau explicăm mai clar:

Ce este încălzirea globală? Care sunt principalele cauze pentru aceasta?
Ce este efectul de sera?
Ce este schimbare climatică? Care sunt aspectele cele mai importante legate de schimbarea 
climatică? 
Cine este cel mai afectat de schimbarea climatică?
Ce sunt fenomenele de vreme extremă? Puteți să dați exemple? (Dacă nu se menționează sa 
exemplificam cu inundații, secete, canicule, tornade, furtuni extreme, etc.(
Puteți să dați alte exemple de consecințe/efecte ale schimbării climatice în viața noastră de zi cu zi? 
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Dacă nu se menționează, exemplificam noi, incendii forestiere, creșterea nivelului marii, topirea 
ghetarilor, factori patogeni care sunt mai rezistenți, refugiații din motive de clima, recolte mai 
scăzute, etc.)
• Introducem metoda de Acvariu: Patru scaune sunt plasate în mijlocul încăperii, în cerc, pe 

care se vor așeza 4 persoane voluntare din grup. Restul grupului formează un cerc în jurul 
celor patru. Participă la discuție doar cei din centru (care se afla în acest „acvariu”). Partea 
interesantă a acestei metode este că în orice moment una dintre persoanele aflate în centru 
simte că a rămas fără argumente sau că nu mai poate aduce o contribuție semnificativă la 
discuție, poate reveni în grupul extins, fiind înlocuită de alt membru. De asemenea, dacă 
cineva din afara acvariului dorește să participe la această discuție poate merge în centru 
pentru a înlocui pe cineva din centru, iar acea persoană e obligată să revină în cercul exterior.

• Cele 4 persoane din interior vor avea într-o cutie/căciulă o serie de întrebări/dileme legate de 
schimbarea climatica. Orice persoana poate începe, ia o hartie din cutie și își spune punctul 
de vedere. Scopul celor din “ acvariu” este sa aibă o conversatie legată de acest subiect. Se 
dorește un schimb mai bogat de pareri și cât mai puține repetiții de opinii.

• Sugestii pentru ce poate fi scris pe cardurile din cutie 
Stilul nostru de viață contribuie la incalzirea globala și prin urmare, cu toții suntem responsabili pentru 
aceasta. 
Unele persoane suferă mai mult în contextul schimbării globale chiar dacă sunt mai puțin responsabile 
pentru producerea acesteia. 
Oamenii trebuie pedepsiti pentru orice fapta care poate contribui la schimbarea climatică.
Statul este cel mai în măsură să facă ceva în ceea ce privește schimbarea climatica.
Nu mai putem oprii efectele încălzirii globale.
Nu putem face nimic în privința schimbărilor climatice, este ireversibilă, așa că putem la fel de bine 
să continuăm să trăim ca întotdeauna.
Marile industrii sunt principalele responsabile pentru schimbarea climatică, nu indivizii.
Tehnologia va furniza soluţiile potrivite pentru a gestiona schimbarea climatică.
Dacă toţi oamenii ar fi vegetarieni am pune capăt încălzirii globale.
Există probleme mai grave decat încălzirea globală.

• Pentru fiecare propoziție se pot aloca în jur de 10 minute sau mai puțin dacă nu se aduc 
argumente sau puncte de vedere noi.

• Lăsăm intre 5 și 10 minute pentru întrebările de final și închidem atelierul.
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Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Cum vi s-a părut conversația?
• Care au fost cele mai interesante puncte de vedere pe care le-ați auzit?
• A fost ceva ce ați aflat nou?
• A fost ceva ce v-a facut sa va schimbați punctul de vedere pe parcursul acestei discuții?
• Cat de clare va sunt conceptele de încălzire globală și schimbare climatică? 
• Ce nelămuriri sau întrebări aveți?

Închidere atelier:
„Vom continua in următoarele ateliere/sesiuni cu discuții pe aceasta tema și vom aprofunda unele dintre 
aspectele menționate de voi astăzi pentru a înțelege mai bine fenomenul schimbării climatice și rolul pe 
care-l avem în acest process”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Discutați cu membrii familiei voastre despre ceea ce cunosc ei sau ele despre încălzirea globală sau 
schimbarea climatică.

• Jucați un joc online despre schimbarea climatică.
• Vizionați un film despre schimbarea climatică (poate să fie și un film comercial).

Recomandări și alternative: 
• Această activitate poate fi ajustată pentru diferite niveluri de cunoștințe avute în prealabil de grup. 

Întrebările/dilemele pot fi mai complexe sau mai simple. Dacă un grup este la un nivel începător în acest 
subiect este necesară o introducere mai amplă la începutului sesiuni pentru clarificarea conceptelor de 
bază, sau realizarea unei sesiuni anterioare.

• Hârtiile pot fi numerotate dacă se dorește abordarea într-o anumită ordine a subiectelor listate, iar cei 
din Acvariu să le citească în ordinea indicată. 

• Pentru un suport vizual mai puternic, întrebările/dilemele pot fi scrise pe hărți mai mari sau proiectate 
pe perete, pentru a fi tot timpul la vedere celor din sală.

• O alternativă pentru această activitatea este de a împărți persoanele prezente în 4 grupe, fiecare grupa 
să aibă o poziție prestabilita fata de întrebarea/dilema pusă. Cele 4 poziții pot fi alese din următoarele: 
acord, dezacord, indiferent, sceptic cu orice punct de vedere, de acord dar care își schimba părerea 
repede, dezacord dar care își schimba părerea repede. Un grup are alocată o anumită poziție, și vor 
trebuie sa pastreze acea poziție pe tot parcursul conversației (pe un anumit subiect). Pozițiile pot alterna 
în timpul sesiunii sau raman alocate unui grup pe toata durata “acvariului”.  În timpul exercitiului, doar 
persoanele din același grup pot să facă schimb.

• Activitatea poate fi realizată într-un format de „Unde te pozitionezi” (vezi atelierul anterior pentru 
exemplificare).

• Următoarele materiale pot fi consultate pentru a avea mai multe informații despre încălzirea globală și 
schimbarea climatică. 

http://terramileniultrei.ro/wp-content/uploads/2012/02/Schimbari-climatice.pdf 
https://www.greenpeace.org/static/planet4-romania-stateless/2019/07/74cad537-74cad537-cum-sa-
salvam-clima.pdf 

Varianta online: 
• Atelierul se poate desfășura online cu aceeași structura mentionata, utilizand o platforma care are 

opțiune de video, semnalizare pentru luarea cuvântului și posibilitatea de trimitere mesaje privat.
• Acvariul se poate realiza prin a permite doar persoanelor care sunt în “acvariu” să aibă camerele 

pornite, iar celelalte să le închidă. Când o persoană nu mai vrea să fie în acvariu să își închidă camera 
și o alta îl va locul. Dacă o persoană vrea să înlocuiască pe cineva din acvariu îi scrie în mod privat/sau 
nouă, celor care facilităm. 
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Atelier 3 (50-60 minute): 
Consecințele Încălzirii globale 

Obiective de învățare. Participantii si participantele vor:

Cunoștințe
• Identifica exemple concrete de consecințe ale încălzirii globale. 
• Face conexiuni cauza-efect dintre diferite evenimente provocate de încălzirea globală.

Atitudini
• Crește nivelul de responsabilitate față de acțiunile proprii.
• Deveni mai motivati si interesați de subiectul încălzirii globale. 
• Dori sa fie mai informații și pregatiti sa discute pe acest subiect cu alte persoane

Abilități
• Dezvolta capacitatea de gândire și analiza critică a fenomenelor din viața noastră.
• Crește abilitățile de argumentare și comunicare pe subiectul încălzirii globale.

Materiale și spațiu necesare: 
fișe de lucru printate, pixuri, hârtie.
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Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întreb de tema dată, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continuă imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe acum: 
„În cadrul întâlnirii de astăzi continuăm discuția despre încălzirea globală și schimbarea climatică, pentru a 

aprofunda subiectul”
• Împărțim grupul în echipe de cate 3-4 persoane. Fiecare echipă va avea la dispoziție lista de 

la Fișa de lucru. Lista cuprinde diferite posibile consecințe ale încălzirii globale. 
• Sarcina echipelor este următoarea:

Să bifeze în dreptul evenimentelor care, din punctul lor de vedere, pot avea loc ca urmare a creșterii 
temperaturilor la nivel global. 
Să noteze cu Plus, Minus, Zero în dreptul evenimentelor pe care le consideră Pozitive și/sau Negative 
și/sau Neutre.
Să facă cel puțin 3 conexiuni de cauza-efect , reactie in lant intre evenimentele listate. (de exemplu 
creșterea temperaturilor la nivel global – topirea ghetarilor – creșterea nivelului marilor  - inundații în 
zonele costale).

• Echipele au la dispoziție 15 minute pentru a realiza sarcină.
• După cele 15 minute, începem prin a clarifica care sunt evenimentele considerate ca fiind o 

consecinta a Încălzirii Globale. Ar trebui sa fie menționate toate. 
• Dacă sunt echipe care nu le-au menționat pe toate, rugăm celelalte grupuri să explice din 

punctul lor de vedere cum au considerat că sunt toate și noi clarificăm dacă este necesar. 
• Dacă exista evenimente pe care nicio echipă nu o menționează – încercăm prin întrebări să 

îi ajutăm să ajungă singuri la concluzia că este într-adevăr, sau explicăm noi direct de ce.
• Continuam cu discuția pe evenimente pozitive și negative. Ar trebui ca toate evenimentele să 

fie marcate negative. Procedăm la fel ca la punctul anterior, dacă sunt situații în care unele 
evenimente sunt considerate pozitive sau negative. 

• Rugăm o echipă să ne prezinte exemplele de reacție în lanț legate de consecințele încălzirii 
globale. Întrebam celelalte grupuri:

Sunteți de acord cu această reacție în lanț? Dacă nu, de ce?
Cunoașteți astfel de situații? Puteți să dați exemple.
Cum ne poate afecta pe noi?

• Continuăm cu restul de exemple și apoi cu întrebările de mai jos.

Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Puteți da și alte exemple de reacții în lanț? 
• Cate dintre aceste evenimente știți ca se intampla deja în România? 
• Ce exemple cunoaste-ti?
• Cat mult credeți ca știu oameni că aceste fenomene/situații/evenimente se întâmplă datorită încălzirii 

globale? De ce? 
• Credeți ca oamenii ar trebui să cunoască aceste aspecte? De ce?
• Cine sunt vinovații responsabili pentru încălzirea globală? 
• Există grade diferite de responsabilitate între „vinovați”?
• Cine sunt „victimele”? Cine este afectat în mai mare masura de evenimentele cauzate de încălzirea 

globală? 
• Ce ne arată asta?
• Cum vă afectează pe voi acest subiect? 
• Sunteți vinovați sau victimă? Puteți să fiți vinovați și victimă în același timp? Puteți da exemple?
• Puteți să faceți o reacție în lanț pornind de la un comportament sau acțiune de a voastră?
Avem pregatite exemple ajutatoare daca intrebarea este prea dificila
• Ce înseamnă asta?
• Cum putem rupe reacția în lanț? Cum putem crea o reacție în lanț în sens pozitiv?

Inchidere atelier:
„În atelierul următor ne vom uita la diferite exemple concrete de produse, acțiuni și cum se leagă aceasta de 
încălzirea globală, pentru a avea perspectiva mai concretă, mai apropiată de viața noastră și mai multe idei 
despre ceea ce putem face diferit”
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Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Analizați până la următoarea întâlnire diferite acțiuni sau comportamentele pe care le aveți, relevante în 
contextul de încălzire globală și creați potențiale reacții în lanț pornind de la acestea.

• Alegeți un aliment preferat, care nu se produce/ găsește în România, identificați drumul acelui produs 
pentru a ajunge la voi și impactul potențial asupra planetei. 

• Identificați o lista de acțiuni care pot reduce încălzirea globală.

Recomandări și alternative:
• Felul în care este dată sarcina poate devenii o capcană pentru unele persoane. Atunci când zicem „marcați 

evenimente pozitive și negative” inducem ideea că în lista respectivă sunt și exemple pozitive și negative. 
Vor exista persoane care vor cauta excepții, doar pentru că sunt convinse că trebuie sa fie cel puțin o 
excepție, datorită felului în care fost explicată sarcina. 

• Atenție la punctul 27 din lista oferită, care are șansele cele mai mari să fie percepută ca fiind un aspect 
pozitiv. Trebuie să ne pregătim pentru a oferi argumente legate de modul în care dezvoltarea unor țări 
se face cu consecințe negative asupra mediului. Putem întreba: pe ce se bazează această creștere 
economică? ce consecințe are asupra planetei? Etc.

Varianta online: 
• Grupurile pot discuta în Camere break out, pe care platforma Zoom o oferă. 
• În aceste grupuri le putem oferi Lista de Posibile Consecințe într-un GoogleDocs  (sau alte platforme 

mai creative).
• Dacă nu avem opțiunea de a imparti grupul în echipe mai mici, lucram direct cu tot grupul, îi rugăm mai 

intai sa raspunda la intrebari în mod individual, ca apoi sa vina cu sugestiile proprii. 
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Fișa de Lucru

Consecințele posibile ale încălzirii globale:

1. Evaporarea crescută a apei din oceane în atmosferă;
2. Creșterea frecvenței și severității furtunilor;
3. Expansiunea apei în bazinele oceanice;
4. Restricții in utilizare și raționalizarea apei;
5. Creșterea duratei și frecvenței perioadelor reci și calde;
6. Tiparele de precipitatii sunt schimbate (de la mare la scăzută, de la scăzută la mare);
7. Distrugerea de proporții a plajelor și deltelor;
8. Alerte de smog constant sau nivel scăzut de ozon;
9. Probleme respiratorii și alte probleme de sănătate;
10. Creșterea nivelului mării;
11. Topirea calotelor polare și a ghețarilor;
12. Pătrunderea apei sărate în sistemele de apă dulce;
13. Scaderea numărului de pești de apă dulce;
14. Utilizarea sporită a sistemelor de aer condiționat sau încălzire;
15. Continuarea și intensificarea folosirii combustibililor fosili;
16. Distrugerea pamantului dedicat agriculturii;
17. Expunerea depozitelor toxice pe măsură ce nivelul apelor scade;
18. Pierderea fermelor mici și prăbușirea agriculturii; 
19. Creșterea migrației din zonele rurale catre zonele urbane;
20. Pierderea habitatului faunei sălbatice;
21. Ierni mai calde sau mai reci; veri mai răcoroase sau mai calde;
22. Innorari dese;
23. Creșterea întreruperilor de curent;
24. Creșterea incendiilor de vegetație pe suprafețe mari;
25. Pierderea/ creșterea umidității solului;
26. Creșterea defrișărilor;
27. Dezvoltarea economică a țărilor vestice;
28. Pierderea sau avarierea la sistemele de transport;
29. Creșterea șomajul;
30. Pierderea diversității biologice atât a plantelor, cât și a animalelor.
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Atelier 4 (100-120 minute): 
Procentul nostru de contribuție la încălzirea globală

Obiective de învățare. Participantii si participantele vor:

Cunoștințe
• Afla numărul de emisii de carbon asociate cu diferite produse. 
• Aprofunda cauzele și efectele încălzirii globale.
• Înțelege gravitatea fenomenului de schimbare climatică.

Atitudini
• Conștientiza impactul pe care-l au acțiunile proprii în contextul încălzirii globale.
• Avea mai multa motivatie sa facă ceva pentru diminuarea consecințelor negative ale încălzirii globale.
• Deveni mai responsabile in ceea ce priveste alegerile de cumparare.

Abilități
• Dezvolta abilități de analiză critică a produselor pe care le folosim și consumăm.
• Dezvolta abilități digitale de utilizare a diferite instrumente de calcul a emisiilor de carbon.

Materiale și spațiu necesare: 
hârtie, pixuri, conexiune la internet, dispozitive suficiente cu acces la internet pentru tot grupul.

Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întreb de tema dată, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continua imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum 
„În cadrul întâlnirii de astăzi vom continua discuțiile despre schimbarea climatică: gazele cu efect de sera, 
emisile de carbon și contribuția alimentelor pe care le cumparam in mod obișnuit la încălzirea globală”

Activitate de energizare tematică – Urșii Polari și ghețarii

Acest energizant este o variantă a scaunelor muzicale. Punem pe podea mai multe coli de ziar, 
suficient de mari astfel incat mai multe persoane sa incapa pe o bucata de hartie (și inițial fiecare 
persoana din grup sa găsesc un loc), și cu suficient spațiu intre ele pentru a dansa. Foile de ziar sunt 
aisberguri, iar participanții și participantele sunt urși polari. 

Punem muzica și urșii polari înoată (dansează) în jurul aisbergurilor. Când muzica se oprește, 
fiecare urs trebuie să-și găsească loc pe un aisberg. 

După fiecare rundă îndoim una dintre foile de ziare în jumătate. Când muzica se oprește din nou, 
va deveni mai dificil pentru fiecare urs polar să găsească loc pe unul din  aisberguri. Îndoiți o altă foaie 
după fiecare rundă. Urșii polari se pot ajuta reciproc să se potrivească pe aisberguri. Dacă cineva nu 
găsește un loc, trebuie să părăsească jocul.

Opțional: Putem avea o discuție legată realitatea pe care o trăiesc multe animale în prezent, din cauza 
schimbărilor climatice.

• Punem câteva întrebări grupului 
În ce măsură credeți ca ceea ce noi consumăm (alimente și băuturi) are legătură cu încălzirea 
globală? 
În ce fel? Puteți să dați câteva exemple?
V-ați gândit vreodată ce impact are ceea ce voi mâncați sau beți? Dacă da, ce impact are?

Pe baza unui studiu Oxford, producția de mancare este răspunzătoare pentru un sfert din 
totalitatea emisiilor de gaze care contribuie la încălzirea globală.
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Propunem grupului sa facă o vizită până la magazinul din apropiere. 

Sarcina lor este să se uite la produsele pe care le-ar cumpăra și de care ar avea nevoie pentru 
aproximativ 7 zile. Se pot uita la produse alimentare și la băuturi. Dacă le este dificil sa estimeze pentru 
7 zile sa faca pentru 3 zile.  Preferabil sa aleaga produse pe care le folosesc în mod normal.

• Trebuie sa noteze pe o foaie de hârtie:
tipul de produs;
numărul de bucăți/ kg dorite;
marca;
țara în care este produs;
dacă se menționează separat originea unor ingrediente, se notează și aceasta. 

• Au la dispoziție 20 de minute pentru această sarcină. 
• La întoarcere prezentați următorul link https://www.foodmiles.com/, care este în limba engleză 

însă este destul de ușor de folosit. Îi rugăm sa folosească acest link pentru a calcula cate kg 
de CO2 sunt emise pentru cumparaturile pe care vor să le facă pentru 3 sau 7 zile, pentru a 
ajunge din țările de producție până în România. 

• Au la dispoziție intre 20 și 25 de minute pentru a face aceste calcule. Pentru fiecare produs pus 
pe lista vor trebuie să estimeze, în funcție de cum este mai probabil, dacă a fost transportat 
cu avionul, trenul sau mașina, rezultatul va fi diferit. Totodată, dacă au pus mai multe bucăți 
sau kg vor trebui sa multiplice de atatea ori numărul găsit. 

• Totalul reiesit trebuie sa il multiplice cu 120, dacă au calculat pentru 3 zile
• Dacă au calculat pentru 7 zile trebuie sa multiplice cu 52.
• Numărul final reprezinta numarul aproximativ de kg emisii Co2 dintr-un an. O tona are 1000 de 

kg. Îi rugăm sa calculeze numărul de tone dintr-un an, prin împărțirea la 1000 a numărului de kg. 
• În 2019 (2021 se estimează sa aiba aproximativ același număr) au fost emise în atmosfera 40 

miliarde tone de CO2.  (1 miliard = 1000 milioane tone). Rugăm participanții sa foloseasca regula 
de 3 simpla pentru a-și calcula procentul propriu de emisii din totalul de emisii la nivel global.

• Daca grupul cu care lucrati este familiariat cu limba engleza pot explora si acest site: 
https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714  care pe langa calculul legat de 
cantitatea de emisii pe care produsul respectiv pe emite, oferă și informații comparative cu 
alte produse și alte informatii legate de impactul potențial al produsului. 

• Rugăm participanții să ne spună ce procentaj au obținut. Le notăm pe tablă.
• Continuăm cu întrebările de mai jos.

Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Cum va simtiti în momentul asta?
• Ce ganduri aveți?
• Cum a fost procesul de alegere a produselor? 
• Ce observatii aveți din aceasta parte a exercitiului? A fost ceva ce va surprins? 
• Ce fel de produse ați ales și în ce cantitate?
• Din ce tari au fost cele mai multe produse alese?
• De ce ați ales acele produse și nu altele?
• Numărul de tone CO2 la care ați ajuns se uita doar transportul produselor? Nu include alte aspecte 

legate de ambalare, procesare, etc. Cum ar influența numărul vostru dacă am adaugă și astfel de 
informații? 

• Dacă toata lumea de pe planeta ar consuma la fel ca voi cate emisii ar fi anual, doar din consumul 
alimentelor?

• Cum vă simțiți legat de asta?
• Ce anume, din ceea ce ați pus astăzi pe hârtie ați putea schimba astfel încât să vă reduceți acest 

număr?
• Ce angajamente vă puteți lua în acest sens?
Rugăm fiecare persoană să scrie pe o hârtie ce anume își propun să facă în viitorul apropiat din 
acest punct de vedere (nu trebuie sa se semneze) – colectăm aceste hârtii.
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Închidere atelier:
„În atelierul următor vom continua să discutăm de alimente însă din alt punct de vedere, din perspectiva 
risipei alimentare”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre următoarele 
teme de lucru:

• Utilizati adresele oferite pentru a calcula emisile de carbon la nivelul familiei în mod real pentru o 
săptămână, pe bază cumpărăturilor realizate.

• Țineți un jurnal al schimbărilor pe care doriți să le puneți în practică și a progresului realizat.
• Urmăriți presa, știrile și emisiunile de la radio sau de la televiziune și monitorizati care dintre acestea 

abordează subiectul schimbării climatice, și în cel fel o fac.
• Urmăriți dacă există risipa alimentară în casa voastră. 

Recomandări și alternative:
• Activitatea aceasta depinde de posibilitatea de a putea trimite grupul într-o mica vizită de studiu. Dacă 

nu exista nici un magazin în apropiere putem încerca să folosim informațiile găsite în magazinele online 
însă aceasta, cel mai des, nu includ informații despre țara de producție sau origine a produsului. O 
alternativă este să dăm sarcina din activitate ca temă de lucru pentru acasă și să discutăm despre ceea 
ce au aflat la următoarea întâlnire. 

• Această adresă se poate accesa pentru mai multe informații  și calculatoare posibile care pot fi folosite 
in acest demers https://www.earthday.org/foodprints-calculators/ 

• Unele persoane vor avea dificultăți cu partea matematica a exercitiului și trebuie să fim gata de sprijin 
consistent în acest sens.

• Dacă lucram cu un grup tanar, care are o influența mica în ceea ce privește alegerile alimentare, este 
posibil sa considere sarcina dificila si chiar sa opuna rezistenta. E important de subliniat că putem 
influența ce anume se cumpără pentru a ne hrăni, chiar dacă nu suntem noi cei care plătim.

Varianta online:
• Atelierul poate fi transpus ușor în varianta online, atata timp cat persoanele care participa au voie să 

iasă din casa si sa mearga pana la magazinul cel mai apropiat. Dacă nu se pot deplasa la un magazin, 
se poate realiza doar cu realizarea temei anterior și discutat în cadrul atelierului pe baza informațiilor 
deja găsite.
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Atelier 5 (90 minute): 
Risipa Alimentară

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Afla ce este risipa alimentara si cum se reflectă în România.
• Înțelege cum risipa alimentara contribuie la încălzirea globală.
• Identifică strategii pentru a evita risipă alimentară.

Atitudini
• Deveni motivați să prevină risipa alimentara proprie și a familiei.
• Crește nivelul de responsabilitate în ceea ce privește rolul personal în ceea ce privește risipa alimentare. 

Abilități
• Dezvolta abilități de organizare și de planificare a cumparaturilor personale. 
• Crește gândirea și analiza critică legată de subiectul risipei alimentare.

Materiale și spațiu necesare: 
proiector, hârtie, pixuri.

Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întreb de tema dată, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continua imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum: 
„În cadrul întâlnirii de astăzi vom continua discuțiile despre alimente, de data aceasta vom discuta despre 

risipa alimentară”
• Începem atelierul cu un film (30 secunde): https://www.youtube.com/watch?v=RXv5i43_iQo 
• Întrebăm grupul:

Ce ați observat în acest spot? 
Cât de familiara vă este această situație?
Ați reținut statistică de la sfârșitul spotului? O avem pregătită în cazul în care nu au reținut.
De ce se întâmplă asta? 
La voi în familie se aruncă mancare? 
Puteți da mai multe detalii?
Voi aruncați mancare? 
Când și de ce?
Cum credeți ca influențează risipa alimentară schimbarea climatică? 

• Arătăm următorul film: https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc (5 minute). Setăm filmul 
să arate în timp real subtitrarea în limba română. 

• Întrebăm: 
Ce ați reținut din acest film?
Cum influențează risipă alimentară schimbarea climatică?
Ce conexiuni faceți cu prima noastră activitate – cea cu sfoară?

• Explicăm grupului ca în viață persoanei care cumpără și consuma alimente sunt mai multe 
etape sau momente în care se poate face ceva pentru a reduce risipă:

Înainte de a pleca la cumparaturi;
La cumpărături;
Depozitare în frigider;
Depozitare în cămara;
Gătit și conservare; 
Surplus.

• Împărțim grupul în echipe de cate 3-4 persoane. Fiecare echipa va lucra cu una dintre etapele 
menționate anterior. 
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• În 20 minute, fiecare echipa trebuie sa facă o lista de recomandări, sfaturi și idei care pot fi puse 
în aplicare pentru a reduce risipa alimentara. Dacă au timp, echipe trebuie să pregătească o 
prezentare vizuală a concluziilor grupului. 

• Fiecare echipă prezintă ceea au pregătit. Întrebăm celelalte grupuri: 
Ce întrebări aveți legat de ce au prezentat?
Cum vi se par propunerile? 
Care sunt mai ușor de pus în practică?
Care sunt mai greu de pus în practică?
Ce alte idei aveți de adaugat fata de cele prezentate?

• După ce toate grupurile prezinta continuam cu intrebarile de mai jos

Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Ce gânduri aveți la finalul acestor prezentări?
• Ați observat elemente comune în aceste idei? Dacă da, care?
• Ce anume influențează/determina dacă aceste idei se pun în practică?
• Care credeți ca sunt factorii cei mai importanți?
• Cine ar trebui sa facă ceva pentru a-și reduce risipa alimentară?
• Cum ați putea convinge alte persoane să reducă risipa alimentara? 
• Ce argumente credeți ca i-ar putea convinge?
• Cat de mult va propuneți să puneți în practică unele din aceste sfaturi pentru a reduce risipa alimentară?
• Care sunt cu siguranță ideile pe care o să le puneți în practică săptămâna următoare?

Închidere atelier:
„În atelierele următor vom continua sa analizam stilul nostru de viață, comportamentul nostru în context 
global, ce impact are și ce putem sa facem în acest ”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre 
următoarele teme de lucru:

• Discutați cu persoanele cu care locuiți despre risipa alimentara din casa și faceți un plan de reducere a 
acesteia în următoarele săptămâni.

• Urmăriți un film despre risipa alimentara sau despre traiul Zero Waste.
• Tineti un jurnal al schimbarilor care doriți sa le faceți și urmăriți progresul realizat.

Recomandări și alternative:
• Pentru mai multe informati putem sa consultam următoarele adrese:
https://foodwastecombat.com/despre-risipa/ ; 
https://foodwaste.ro/tips-and-tricks-pentru-produse-alimentare/ ; 
https://hartareciclarii.ro/cum-reciclez/sfaturi-si-trucuri-pentru-prevenirea-risipei-alimentare/; 
https://www.fao.org/3/cb6601ro/cb6601ro.pdf 
https://coffentropy.com/2020/07/25/risipa-alimentara-o-luna-de-zero-waste-challenge/

Varianta online: 
• Grupurile pot discuta în Camere break out, pe care platforma Zoom o oferă. 
• Dacă nu avem opțiunea de a imparti grupul în echipe mai mici, lucram direct cu tot grupul pe fiecare 

categorie, îi rugăm mai întâi să listeze în mod individual  ca apoi sa vina cu sugestiile proprii. 
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Atelier 6 
- recomandăm realizarea Atelierului 4 (Amprenta de Carbon) de la Modulul de 8 ore în varianta extinsă de 

90 de minute (specificată la recomandări).

Atelier 7  
- recomandăm realizarea Atelierului 5 (Amprenta de Apa) de la Modul de 8 ore.

Atelier 8 (90 min): 
Ce se află în produsele pe care le cumpărăm?

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Cunoaste si înțelege tipurile de simboluri și semnificația acestora prezente pe produsele din piață. 
• Cunoaste si înțelege semnificația diferitelor tipuri de ingrediente listate pe un ambalaj.
• Descoperi exemple de produse alternative cu impact redus asupra mediului.

Atitudini
• Conștientiza impactul consumerismului în societate.
• Reflectă la propria persoană că și consumator.
• Fi motivați să schimbe ceva în viața lor.

Abilități
• Putea împărtăși și discuta cu cei din jurul lor pe aceasta tematica.
• Dezvolta gândirea critică.

Materiale și spațiu necesare: 
Hârtie, pixuri, produse disponibile în comerț (vezi recomandări), cate un telefon mobil/tabletă/laptop pentru 

fiecare echipa conectat la internet; opțional: proiector.
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Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întreb de tema data, cum a fost, ce 

răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continua imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum. 
„În cadrul întâlnirii de astăzi vom continua discuțiile despre alimente dar și despre alte produse. Ne vom 

focusa mai exact de data aceasta pe informațiile existente pe ambalajele acestora”
• Împărțim grupul în echipe de 3-5 persoane. Putem să folosim o activitate de energizare pentru 

a face împărțirea sau într-un mod aleator, prin numărare. Ideal ar fi bine să lucrăm cu 4 sau 5 
produse diferite, însă același produs se poate repeta la mai multe echipe, dacă este nevoie.

• Fiecare echipă primește un produs care se poate găsi în comerț (vezi recomandări pentru 
sugestii concrete) și o fișă de lucru în care sunt listate cerințele de mai jos. Acestea pot fi 
scrise pe tabla/panou de lucru din sala. 

• Au la dispoziție 10-15 minute să analizeze ambalajul produsului și sa pregateasca răspunsurile 
pentru următoarele cerințe:

Identificați simbolurile și logo-urile prezente pe ambalaje și aflați semnificația acestora.
Analizati ambalajul și identificați din ce material/e este realizat.
Identificați țara de producție a produsului. 
Analizati codul de bare si aflati ce anume reprezinta numerele acestuia.
Analizati lista de ingrediente și aflați la ce se referă aceasta, în cazul în care sunt necunoscute. 
Identificați ingredientele care sunt considerate periculoase pentru oameni sau planetă.
Adăugați orice altă observație/comentariu legat de acest produs și analiza realizată.

• Fiecare echipă are la dispoziție maxim 7 minute pentru a prezenta răspunsurile găsite la 
cerințele sarcinii. Dacă sunt doua echipe care au analizat același produs, vor prezenta 
alternativ răspunsurile pentru fiecare cerință, urmând ca cealaltă echipă doar să completeze 
la cerință răspunsurile de cealaltă echipă. 

• Noi facem completari sau corecții în cazul în care unele grupuri nu au găsit toate informațiile 
cerute, nu sunt siguri de răspunsurile găsite, oferă răspunsuri incorecte sau celelalte grupuri 
au neclarități.

• După toate prezentările trecem la partea de discuții finală pentru cel puțin 15-20 minute. 
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Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier

• Cum a fost lucrul în echipa? 
• A fost greu sau ușor sa gasiti informațiile cerute?
• Ce v-a surprins cel mai mult?
• Care sunt aspectele cele mai problematice expuse de voi?
• Ce diferente ați observat dintre produsele prezentate?
• Care dintre ele au avut aspectele cele mai problematice și care au avut cele mai puțin problematice și 

de ce? 
• Comparativ cu alte produse pe care le folosiți în mod uzual, cât de asemănătoare credeți că sunt 

informațiile pe care le-ați găsit?
• Ce fel de produse preferați să folosiți? 
• Cunoașteți alternative la produsele folosite de voi?
• Ce ar putea determina oamenii sa cumpere astfel de produse și nu din cele mai problematice?
• În general, vă uitați la astfel de informații? 
• Va influenteaza decizia de a cumpara un anumit produs astfel de informații?
• Credeți ca e important sa avem cunoștințe de acest gen și de ce?
• Ce fel de produse nu vreți sa mai folositi de acum încolo? 
• Ce vreți să schimbați la comportamentul vostru de clienți/consumatori de produse? (fiecare persoană 

trebuie să scrie pe o hârtie postit și apoi să lipească pe tablă). Alternativ, putem să scriem noi 4 sugestii 
de comportamente și rugăm grupul să scrie de la 1 la 10 cât de mult vor face aceste comportamente 
de acum încolo. 

Închidere atelier:
„Vom continua în următoarele ateliere/sesiuni cu discuții pe aceasta tema și vom aprofunda unele dintre 
aspectele menționate de voi astăzi pentru a le înțelege mai bine”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre 
următoarele teme de lucru:

• Analizați etichetele și simbolurile de pe produsele pe care le veți achiziționa și încercați să faceți alegeri 
responsabile în funcție de informațiile pe care le găsiți.

• Discutați cu persoane apropiate despre informațiile pe care le-ați aflat astăzi.
• Aflați mai multe informații despre sigla Fair Trade/ Comerț Echitabil. 

Recomandări și alternative:
• Produsele alese pentru a fi analizate trebuie să fie obiecte relevante pentru grupul cu care lucrăm, de 

preferat produse pe care le folosesc des, asupra cărora au o decizie de cumpărare personală și care 
se găsesc ușor. 

• De exemplu, dacă lucram cu un grup cu o vârsta medie de 15 ani, nu este indicat să avem ca exemplu 
de produs un detergent. Sugestii de produse pentru un grup la vârsta adolescenței poate cuprinde: 
gumă de mestecat, sucuri, dulciuri, chipsuri, șampon, parfumuri, sandwichuri ambalate, cereale, etc. 

• Unul dintre produse trebuie sa reprezinte un exemplu pozitiv comparativ cu celelate, pentru a arată ca 
exista alternative prezente pe piața și pentru ai îi motiva sa le prefere de acum înainte. 

Varianta online: 
• Facem în prealabil fotografii pentru fiecare produs, astfel incat sa se poate vedea toate informațiile 

existente. Aceste fotografii vor fi trimise catre fiecare echipa în break-out rooms.
• Daca nu putem folosi o platforma care sa ofere posibilitatea separării în camere vom aloca sarcină 

echipelor, după care aceștia pot realiza sarcina folosind o altă platformă (Whatsapp, Messenger, etc.) 
și apoi sa revina la sesiunea noastra. 
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Atelier 9 (90 min) : 
Cine cât primește în producția de cafea? 

Obiective de învățare. Participanții și participantele vor:

Cunoștințe
• Identifica actorii implicați în ciclul de producție și distribuție al cafelei.
• Înțelege responsabilitățile fiecare actor implicat în producția cafelei.
• Afla care este distributia financiara din pretul final al cafelei intre actorii implicați.

Atitudini
• Conștientiza rolul lor în cadrul global și interdependențele dintre ei și restul lumii din perspectiva 

produselor pe care le consumă.
• Dezvolta empatie pentru persoanele implicate în producția cafelei.
• Reflecta la propria persoană ca și consumator de cafea și rolul pe care îl au în acest context.
• Își vor crește motivația sa schimbe ceva în viața lor de consumatori de cafea și în general.

Abilități
• Putea împărtăși și discuta cu cei din jurul lor pe aceasta tematică.
• Dezvolta gandirea critica legat de ciclul de producție a cafelei.

Materiale și spațiu necesare: 
pixuri, hârtie, markere, roluri.

Descriere pas cu pas: 
1. Dacă atelierul are loc la mai multe zile după cel anterior, întrebați de tema dată, cum a fost, 

ce răspunsuri au, etc. 
2. Dacă atelierul continuă imediat după cel anterior facem legătura cu atelierul care începe 

acum:
„În cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre cafea și ciclul de producție a acesteia și o vom conecta cu 
discuțiile noastre anterioare”
• Întrebam grupul:

Consumați cafea? Dacă da, cât de des?
Consumați produse care folosesc cafea ca unul din ingrediente, de exemplu dulciuri? Dacă da, cât 
de des?
Unde este produsa cafeaua? Corectăm dacă este necesar.
În ce condiții credeți că este produsă cafeaua?
Care sunt pașii prin care trece cafeaua de la plantatie pana la noi în cană sau desert? Clarificăm și 
ne asigurăm că acest proces este înțeles.

• Împărțim grupul în echipe de 5 persoane. Din cazul în care avem echipe cu 6 persoane, 
atunci două persoane vor avea același rol și vor trebui sa ia deciziile împreună. 

• Fiecare persoană din echipă primește un rol (vezi Fișa de lucru), pe care trebuie să îl citească, 
să îl înțeleagă și să-l personifice în fața celorlalte persoane din echipă. O echipă reprezintă 
toti actorii implicați în procesul de producție și distribuție.  

• Sarcina fiecărui grup este sa discute și să agreeze asupra unei distribuții a prețului unui 
pachet de cafea de la magazin. Cât la sută din acesta trebuie să ajungă la fiecare actor 
implicat, astfel încât suma acestor procente sa fie 100. 

• Echipele au la dispoziție 25 de minute pentru a finaliza sarcina. 
• Notăm într-un tabel, procentele pe care le-au agreat echipele. 
• Continuăm cu întrebările de mai jos.
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Sugestii de întrebări/ procesare/ închidere atelier 

• Înainte să prezentăm distribuția corectă adresăm următoarele întrebări: 
• Cum a fost procesul vostru din echipe? Rugăm fiecare grup sa ne ofere cateva detalii.
• Cum ați ajuns la aceasta distribuție? 
• Ce criterii sau argumente au convins mai mult?
• Ce diferente sau similarități majore observați în distribuțiile voastre?
• Ce arată propunerile voastre de distribuție?
• Prezentăm distribuția corectă (vezi fișa de lucru).
• Ce vă surprinde cel mai mult la această distribuție?
• Ce ne arată asta?
• Cum vă simțiți, în raport cu aceasta informatie?
• Ce este cel mai tulburător sau problematic?
• Cum credeți ca este situația în ceea ce privește alte produse care folosesc ingrediente/componente 

care se găsesc doar în anumite regiuni din lume? Putem da exemple concrete: ciocolata, bumbac, 
banane, telefoane mobile, etc.

• Vezi atelierul 7 din Modulul de 8 ore pentru exemple de distribuție.
• Cât de corecte vi se par aceste distribuții?
• De ce credeți că situația este în acest fel?
• Cine este responsabil de aceasta situație?
• Cine are putere să schimbe ceva?
• Ce putem face noi, persoanele care consumă aceste produse? 
• Puteți da exemple?
• Ce alternative avem?
• Ce angajament vă luați pentru a face ceva diferit de acum înainte în ceea ce priveste comportamentul 

vostru de consumator sau consumatoare pentru a fi mai responsabil?
• Rugăm fiecare persoană să scrie pe o hârtie ce anume își propun să facă în viitorul apropiat din acest 

punct de vedere (nu trebuie să se semneze) – colectăm aceste hârtii.

Închidere atelier:
„În sesiunea următoare, care este ultima din acest modul, vom discuta de posibilitatile pe care le avem la 
dispoziție pentru a ne implica în procesul de luare a deciziilor din comunitatea noastră referitoare la tot ce 
am discutat în sesiunile anterioare.”

Dacă următoarea întâlnire va avea loc după cateva zile se poate propune una dintre 
următoarele teme de lucru:

• Discutați cu persoane apropiate vouă despre informațiile pe care le-ați aflat astăzi.
• Tineti un jurnal în care să țineți evidența schimbărilor pe care doriți să le faceți.
• Vizionați un film documentar care prezintă aspecte din viața oamenilor implicați în producția unora din 

produsele pe care le folosim sau consumăm.

Recomandări și alternative:
• Mai multe informații despre acest exercițiu, despre producția de cafea și alte exerciții care pot fi realizate 

despre cafea acest document este foarte util: https://rb.gy/snc8v6 

Varianta online: 
• Grupurile pot discuta în Camere break out, pe care platforma Zoom o oferă. Putem folosi GoogleDocs 

(sau alte documente online) pentru a nota distribuțiile propuse de fiecare echipa.
• Daca nu putem folosi o platforma care sa ofere posibilitatea separării în camere vom aloca sarcina 

echipelor, după care aceștia pot realiza sarcina folosind o alta platforma (Whatsapp, Messenger, etc.) 
și apoi să revină la sesiunea noastră. 
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Fișa de Lucru 

Fermierul de cafea 

Locuiești într-o zonă rurală din sudul Ugandei. Ai vreo două hectare de pământ pe care îl cultivi. 
Sursa ta principală de venit este creșterea și vânzarea cafelei. Plantezi pomii de cafea și plivesti 
pământul din jurul lor, astfel încât cafeaua să nu concureze cu alte plante. Pomii necesită multă muncă 
regulată și atenție pentru a-i menține tăiați corespunzător, astfel încât vor da roade generoase. Fructele 
de cafea, numite cireșele de cafea, le culegi manual când sunt roșii și coapte. Le usuci la soare și le 
vinzi cumpărătorilor. Banii pe care îi câștigi din cafea sunt esențiali pentru a-ți plăti copiii să meargă la 
liceu și pentru a plăti facturile medicale ale familiei tale. La fiecare cincisprezece ani trebuie să cumperi 
noi răsaduri pentru a înlocui copacii bătrâni. Răsadurile au nevoie de patru până la cinci ani pentru a 
crește suficient de mari pentru a produce cireșe.

Exportatorul de cafea

Vizitezi fermierii pentru a cumpăra cafeaua. Fermierii sunt împrăștiați pe o suprafață largă, așa 
că trebuie să plătești transportul și combustibilul pentru a merge să adune „cireșele” de cafea. Apoi tu 
le procesezi pentru a extrage bobul de cafea „verde”, îi împachetezi în saci și le transportati pana la 
coastă, unde le vinzi unei companii de transport maritim. Uganda este fără ieșire la mare, așa că trebuie 
să plătești taxe mari de transport terestru. Piața cafelei este imprevizibilă, așa că uneori trebuie să 
plătești pentru a depozita cafeaua. De asemenea, ai nevoie de bani pentru a reînnoi și repara mașinile 
scumpe din fabrică și pentru a plăti oamenii pentru a le folosi.

Compania de transport maritim

Cumperi sacii cu boabe de cafea verde de la exportatorul de cafea, le incarci pe nava ta și le 
transporți în Europa, unde le vinzi prăjitorilor de cafea. Trebuie să plătești personal foarte calificat pentru 
a vă manipula navele. Există riscuri ridicate implicate și trebuie să încheiați o asigurare pentru nave și 
încărcăturile acestora, precum și să plătești combustibil. De asemenea, trebuie să plătești taxe pentru 
utilizarea porturilor și taxe pentru importul de cafea.

Prăjitor

Tu cumperi boabele de cafea verde de la o companie de transport maritim și amesteci diferitele 
soiuri de boabe pentru a obține un amestec potrivit. Prăjești boabele și le procesezi pentru a face cafea, 
apoi o ambalezi și o vinzi comercianților cu amănuntul. Este o afacere foarte competitivă, prin urmare, 
trebuie să cheltuiești sume mari de bani pentru a face publicitate brandului în public și pentru a oferi 
ambalaje atractive. Trebuie să investești în mod constant bani pentru a îmbunătăți gustul amestecului 
tău și pentru a fi în fața concurenței.

Comerciantul cu amănuntul

Cumperi cafeaua instant de la un angrosist (prăjitorul), o depozitați până când aveți nevoie de ea, 
o etichetați, îi puneti prețul, o expuneți și o vindeți clientului. Trebuie să plătiți rate de afaceri mari pentru 
a vă vinde bunurile într-o locație aglomerată. Trebuie să vă faceți magazinul atractiv, ceea ce înseamnă 
decorațiuni scumpe și trebuie să pregătiți și să plătiți o forță de vânzări mare pentru a oferi un serviciu 
bun clientului.
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Distribuția Corectă – pentru a fi dezvaluita in a doua partea a discuțiilor

Fermierul de cafea – 1.5%
Exportatorul de cafea – 2.5%
Compania de transport maritim – 7%
Prăjitor – 64%
Comerciantul cu amănuntul – 25%

Atelierul 10 - 3 ore
Recomandăm realizarea Atelierului 8, din Modulul de 8 ateliere, realizat în varianta extinsă descrisă la 

Recomandări și Alternative. 


