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1. Introducere
Proiectul Climate Action a fost lansat în 2017 cu scopul de a conecta studenții la nivel
global și de a le permite să discute, să creeze și să împărtășească rezultatele și soluțiile online.
În calitate de participanți la proiect, profesorii și elevii fac schimb de experiență și informații
locale, făcând învățarea globală și autentică. În anii precedenți, elevii au conceput soluții și au
întreprins acțiuni la nivel local, contribuind în același timp la o comunicare cu adevărat globală
prin amplificarea disperării cu privire la necesitatea acțiunii în lupta cu schimbările climatice.
Acest curriculum își propune să ofere profesorilor suficiente informații și activități pentru a-și
putea ghida elevii în călătoria lor în cadrul proiectului.
Pentru profesorii din întreaga lume a devenit clar că acesta nu este doar un subiect
cheie despre care elevii sunt dornici să afle mai multe, ci și o problemă pentru care doresc să
acționeze. De asemenea, ei vor să exploreze și alte probleme de mediu, cum ar fi poluarea,
pierderea biodiversității și lipsa apei, și să înțeleagă legăturile dintre ele.

Obiective
Scopul nostru principal este de a educa cetățenii globali care au o înțelegere profundă
și nuanțată a lumii în care trăiesc și care sunt dispuși să ia măsuri pentru o lume mai bună.
Oameni care sunt creativi, empatici, colaborativi și cărora le place să soluționeze problemele.
Elevi pregătiți pentru viitor ... și profesori pe măsură!

Scopul acestui curriculum
Această programă nu a fost creată pentru a fi predată prin instruire directă sau
prelegere sau pentru a fi propusă elevilor. Scopul său este de a oferi un context adecvat
profesorilor, astfel încât aceștia să-și poată orienta elevii în direcția corectă, să răspundă cu
încredere la întrebările lor și să ghideze discuțiile pe această temă.
Ne dăm seama că vârsta elevilor, disciplina pe care o predați, cultura și chiar politica pot afecta
modul în care va trebui să predați despre climă și mediu, dar am decis să respectăm un singur
curriculum. Subliniem faptul că, deși elevii provin din medii în care ar putea fi influențați de
acești factori, informațiile din acest curriculum reprezintă fapte științifice și sunt concepute cu

.

caracter universal

Tehnologie și pedagogie
COVID-19 a subliniat rolul pe care îl poate juca tehnologia în furnizarea unei educații
de calitate. Tehnologia ne permite să facem mai mult decât înlocuirea stiloului și a hârtiei, ne
permite să conectăm elevii și profesorii din toate colțurile lumii. Pedagogia este o parte
importantă în acest proces. Credem că există modalități mai bune de a preda despre climă și
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mediu decât citirea unor prelegeri. A sfătui elevii să memoreze definiții și statistici despre
schimbările climatice nu este cea mai bună modalitate de a le dezvolta înțelegerea
fenomenelor până la punctul în care pot aplica astfel de cunoștințe în viața lor.
De aceea am decis să dedicăm un capitol acestei probleme importante.
Elevii au acționat și au provocat deja o schimbare în sălile de clasă din întreaga lume. Elevii
au plantat copaci, au dezvoltat dispozitive cu energie solară, au curățat plajele, au reciclat, au
inventat mecanisme solare, au dezvoltat noi rețete de bioplastic, s-au întâlnit cu prim-miniștrii,
au adus schimbări naționale și multe altele!
Întrebări și observații? Vă rugăm să contactați: koen@takeactionglobal.org
Acest curriculum face parte din Proiectul Climate Action, o experiență de șase săptămâni
lansată pe 28 septembrie 2020 și care vizează implicarea a peste 1.000.000 de elevi din peste
100 de țări. Site-ul nostru www.climate-action.info prezintă toate realizările săptămânale ale
elevilor noștri.

Acest curriculum și proiectul Climate Action sunt create și
coordonate de Take Action Global. TAG inc. este 501(c)3 nonprofit înregistrată în Florida, USA.
WWF este principala organizație globală în domeniul conservării
faunei sălbatice și a speciilor pe cale de dispariție, care
acționează în aproape 100 de țări din întreaga lume.

______________________________________________________________________

Creative Commons Licence CC BY-NC-ND 2.0
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„Schimbările climatice sunt reale. În întreaga lume, unde lucrurile se schimbă și afectează
oamenii, animalele și mediul. Pentru a controla această criză în creștere, trebuie să luăm
măsuri. Trebuie să schimbăm mentalitățile. ”
Dr. Jane Goodall, DBE, fondator al Institutului Jane Goodall și Mesanger al Păcii la
Națiunile Unite
„Educația este esențială pentru schimbarea comportamentului elevilor și a mentalității
societăților. Pentru aceasta trebuie să înțelegem că elevii pot face mult mai mult decât să
memoreze fapte despre climă și mediu. Au capacitatea de a rezolva soluții din lumea reală și
de a lua măsuri pentru o lume mai bună. ”
Koen Timmers, fondator proiect Climate Action
„Dacă luăm în considerare acțiunile necesare pentru a ne proteja planeta, ne putem gândi la
elevi ca la potențiali lideri. Această nouă generație este direct interesată în acțiunile climatice
și are impact în cadrul dialogului internațional asupra problemelor și politicilor pe această
temă. Prin utilizarea rețelelor sociale și prin mesaje convingătoare de solidaritate și reziliență,
acești tineri activiști duc cauza dincolo de clasă spre social media, străzile orașului și clădirile
guvernamentale. Prin preluarea controlului asupra problemelor lumii lor actuale și a celei pe
care și-o doresc pentru viitor, ei atrag persoane asemănătoare lor și împreună schimbă
situația în problemele care contează pentru ei. Acești tineri, în calitate de cetățeni ai lumii,
demonstrează că orice persoană poate avea un impact pozitiv asupra climei și a mediului.
Sunt puternici și neînfricați și servesc drept voci ai speranței; și, întreaga lume îi urmărește. ”
Jennifer Williams, cofondator Take Action Global
„Schimbările climatice sunt cea mai mare provocare de mediu cu care s-a confruntat vreodată
lumea, dar noi putem face pași activi. Orice s-ar întâmpla în următorul deceniu, viitorul va
arăta foarte diferit și este esențial ca tinerii să fie pregătiți pentru acel viitor și să li se ofere
posibilitatea de a modela lumea pe care o vor moșteni. Aceasta include înțelegerea modului
în care trebuie să lucrăm cu natura dacă dorim să realizăm o lume sănătoasă și durabilă. ”
Cecily Yip, coordonator educație globală, WWF
„Trebuie să educăm persoanele de toate vârstele cu privire la cauzele schimbărilor climatice,
la impactul schimbărilor climatice și la ce putem face pentru a atenua efectele schimbărilor
climatice. Trebuie să învățăm comunitățile afectate cum să facă față și să se adapteze la
schimbările climatice. Trebuie să educăm elevii din școli, astfel încât aceștia să poată lua
măsuri în școlile și comunitățile lor. Trebuie să educăm tinerii să înțeleagă situația și modul în
care ei pot adapta și dezvolta inovații în ceea ce privește soluții climatice inteligente, care la
rândul lor pot crea locuri de muncă ecologice pentru ei. Trebuie să ne asigurăm că tinerii devin
o voce mai puternică. Ei pot face acest lucru numai dacă înțeleg schimbările climatice,
impactul acestora și ce se poate face pentru oprirea lor. ”
Zipporah Musyoki, coordonator regional al programului ESD, regiunea WWF Africa
„Provocările cu care se confruntă lumea din cauza schimbărilor climatice și a pierderii
biodiversității sunt descurajante, dar este esențial ca tinerii care cresc în acest moment de
criză să nu se simtă neajutorați, ci mai degrabă să se concentreze pe misiunea de a forma o
lume care trăiește în echilibru cu natura. Cum tranziția de la modul de viață și muncă pe care
îl cunoaștem nu poate fi susținut mereu de o politică sustenabilă zero carbon, vor exista
oportunități pentru tinerii care au abilitățile, cunoștințele și sunt hotărâți să deschideți calea.
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Dacă profesorii îi educă corespunzător și îi inspiră în sensul creșterii potențialului lor, viitorul
lor poate fi unul în care să poată prospera - nu doar supraviețui ”.
Matt Larsen-Daw, Manager educație, WWF-UK
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2. Înțelegerea schimbărilor climatice
Auzim multe despre schimbările climatice, dar ce reprezintă? În acest capitol veți afla definiția
științifică a schimbărilor climatice, cum știm că se întâmplă și ce înseamnă atunci când
spunem că ne confruntăm în prezent cu o urgență climatică.

Clarificarea confuziei
Există încă multă confuzie în legătură cu schimbările climatice. Mulți termeni se
amestecă și oamenii nu înțeleg principiile de bază. Acest curriculum nu se bazează pe citarea
faptelor, pune accentul pe înțelegerea „a ce” se întâmplă în spatele a unei situații concrete.
Prin utilizarea gândirii critice va fi mai ușor de comunicat elevilor și le va fi mai ușor de înțeles.

Încălzirea globală vs schimbările climatice
Încălzirea globală este încălzirea treptată a atmosferei, oceanelor și suprafeței
Pământului. Pentru aceasta, trebuie să vă imaginați cum crește temperatura pe întreaga
planetă, nu doar pe o zonă. Este cauzată de gazele cu efect de seră care intră în atmosferă
din diverse surse și captează căldura și lumina de la soare, la fel ca o seră mare. Atunci toate
încep să se încălzească.
Deși am văzut unele schimbări naturale de-a lungul timpului, acestea sunt relativ mici. Cele
mai mari schimbări au avut loc în ultima perioadă și sunt rezultatul activității umane.
Schimbările climatice reprezintă o schimbare a modelelor meteorologice pe termen
lung cauzate (în acest caz) de încălzirea globală. Înseamnă o schimbare a condițiilor de viață,
mai degrabă decât o schimbare a temperaturii. Încălzirea globului va avea rezultate directe în
zonele deja fierbinți, iar în alte regiuni, căldura va avea efecte asupra modelelor
meteorologice.
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Datorită schimbărilor climatice, modelele meteorologice vor deveni mai extreme și mai
neregulate. Trăim deja schimbările climatice; avem veri mai intense și ierni mai dure și
evenimentele meteorologice care apar odată cu aceastea.
Pe măsură ce încălzirea globală crește, cresc și efectele schimbărilor climatice.
Un climat în schimbare este o veste proastă pentru viața de pe planeta noastră. Un
climat stabil ajută ființele vii să prospere deoarece au timp să se adapteze de-a lungul anilor
la condițiile în care trăiesc, până când trăsăturile și comportamentele lor sunt adaptate pentru
acele condiții. Dacă clima se schimbă mai repede decât se pot adapta la noile condiții, aceasta
poate duce la faptul că speciile nu mai pot supraviețui în același loc sau făcând lucrurile pe
care le-au făcut întotdeauna.
Un grup internațional de oameni de știință cunoscut sub numele de Grupul
Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) a publicat un studiu care
detaliază efectele încălzirii globale asupra planetei noastre și au folosit reprezentarea în grade
pentru a arăta ce a însemnat în termeni reali. Cu cât se încălzește mai mult, cu atât efectele
sunt mai grave.
Încercăm să limităm această încălzire la 1,5 grade Celsius. Este o țintă pe care trebuie
să o atingem pentru a proteja mediul care ne susține.
O schimbare de 2 grade ar fi devastatoare pentru planeta noastră ...
În prezent suntem spre o încălzire cu 4 grade.
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Vreme vs Climă
Conceptele de climă și vreme sunt adesea confundate de oameni, apoi gândiți-vă că o
schimbare a vremii este o dovadă împotriva încălzirii globale. Deci, pentru a vă ajuta să
înțelegeți, vă prezentăm o definiție rapidă a fiecăreia.
•

Vremea reprezintă schimbările pe termen scurt ale atmosferei. Acesta este modul în care
oamenii simt mediul înconjurător. Se referă la ploaie, zăpadă, nori, umiditate și multe alte
stări cu care suntem familiarizați. Se pot schimba rapid și pot fi dificil de prezis datorită
naturii lor.

•

Clima se referă la tendințele meteo pe termen lung în anumite regiuni. Diferite regiuni
pot avea climă unică (zone de coastă, deșerturi). Clima este de obicei măsurată în intervale
de timp care variază de la decenii sau sute de mii de ani.

Vremea este ceea ce experimentăm zilnic sau săptămânal. Ploaia, vântul, perioadele
reci și valurile de căldură sunt caracteristici ale vremii. Vremea este afectată de o mulțime de
factori atmosferici și poate fi dificil de prezis. Un an poate avea o vreme foarte diferită decât
următorul, dar acest lucru nu arată o schimbare clară a climei. Prin urmare, s-ar putea să
avem o iarnă mai rece decât cea anterioară, în timp ce ne aflăm încă într-o perioadă de
schimbări climatice în care planeta se încălzește.
Începând cu secolul al XVIII-lea oamenii de știință au monitorizat și înregistrat vremea, iar
aceste înregistrări ne arată că clima se schimbă; planeta noastră devine mai caldă.

Gazele cu efect de seră
Un gaz cu efect de seră este un gaz care absoarbe și emite energie radiantă. Atunci când
razele soarelui călătoresc prin atmosfera noastră, aceste gaze pot amplifica efectul acelei
călduri, la fel cum face o seră pentru plante. Ne referim la impactul individual al acestor gaze
ca potential factor determinant în încălzirea globală. Cele mai importante două gaze din
categoria gaze cu efect de seră despre care trebuie să știți sunt:
• Dioxidul de carbon (CO2): Dioxidul de carbon pătrunde în atmosferă prin arderea
combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale și petrol), deșeuri solide, copaci și alte
materiale biologice și ca urmare a anumitor reacții chimice (de exemplu, fabricarea
cimentului). Dioxidul de carbon este îndepărtat din atmosferă (sau „izolat”) când este
absorbit de plante ca parte a ciclului biologic al carbonului.
• Metan (CH4): Emisiile de metan au devenit foarte importante pe măsură ce am
modificat dieta noastră. Ele rezultă din creșterea animalelor și alte practici agricole și
prin descompunerea deșeurilor organice în depozitele de deșeuri solide municipale.
Când animalele mestecă iarbă și eructează, eliberează metan în aer. Și, deși există
mai puține emisii de metan decât emisii de carbon, cele de metan au un potențial de
încălzire globală mult mai mare. Aceasta înseamnă că un pic poate avea un impact
mult mai mare.
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Carbonul este de fapt un element foarte comun care poate fi găsit oriunde, în stânci, mâncare
și chiar în noi! Viața noastră este influiențată de carbon. Nu este un element rău, dar, din
păcate, datorită activității umane, este prezent în atmosfera noastră în concentrații mai mari
decât am văzut vreodată.
Creșterea dioxidului de carbon în atmosfera noastră este cauzată de arderea
combustibililor fosili. Totul a început în timpul revoluției industriale, când am descoperit că
combustia creează energie, așa că, am început să ardem cărbune și petrol pentru a alimenta
trenurile și fabricile. Folosim combustibili fosili pentru a genera electricitate și pentru a ne
încălzi și răcori casele.
Combustibilii fosili sunt fabricați din carbon provenit de la plante și animale care s-au
degradat de sute de milioane de ani. Această materie în descompunere se condensează și
se grupează din cauza căldurii imense din mantaua Pământului. Nu doar arderea
combustibililor fosili determină eliberarea GES-urilor (gaze cu efect de seră) în atmosferă, ci
pot fi eliberate și de distrugerea resurselor naturale care ar putea conține mult carbon. Se
poate întâmpla și din cauza defrișărilor
Exploatarea turbăriilor, distrugerea pădurilor pentru terenuri și chiar topirea
permafrostului antic ( a ghețatilor) pot elibera cantități uriașe de GES (gaze cu efect de seră)
în atmosferă.
Resursele naturale, cum ar fi copacii și mlaștinile, sunt cel mai bun mod de a scoate
dioxidul de carbon din atmosferă și de a-l conserva în pământ. Trebuie să-l ducem acolo de
unde a venit - ne referim la acele soluțiibazate pe resursele naturale. Ele reduc poluarea pe
care am creat-o și o absorb gazelle periculoase astfel încât să nu ne poată afecta.

Cicluri naturale vs impactul uman
Clima noastră este într-o stare de continua schimbare și trece prin diferite cicluri
naturale pe termen scurt (de exemplu, anotimpurile) și pe termen lung (de exemplu, epoca de
gheață).
Planeta noastră Pământ a avut un climă relativ stabil în ultimii 10.000 de ani.
Modificările au fost limitate la variații climatice mai mici. Această perioadă stabilă a permis
oamenilor să se dezvolte - bazându-se pe precipitațiile sezoniere și pe schimbările de
temperatură pentru a rafina tehnicile agricole productive.
Aceste cicluri naturale nu mai sunt factorul dominant, ci au fost înlocuite de ciclurile
influențate de om. Graficul de mai jos prezintă limitele de CO2 într-un context istoric. Ultimul
segment din dreapta arată creșterea CO2 atmosferic începând cu revoluția industrială. Acesta
este un maxim fără precedent care se corelează direct cu creșterea industrializării planetei
datorită influenței umane.
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Am depășit ciclurile noastre naturale și le creăm pe cel artificiale. De aceea, această
scală de timp geologică actuală se numește Antropocen.

Impact
O nouă epocă
Astăzi planeta noastră se confruntă cu cele mai mari provocări ale sale - și asta din
cauza noastră. Activitatea umană schimbă fiecare parte a planetei noastre. Aceste schimbări
sunt atât de mari încât oamenii de știință spun că am intrat într-o nouă eră - epoca
Antropocenă, adică „epoca oamenilor”.
Oamenii au apărut de 200.000 de ani, o mică perioadă de timp în comparație cu cei
4.6 miliarde de ani din istoria planetei noastre. Cu toate acestea, în tot acest timp am avut un
impact mai mare asupra planetei noastre decât orice altă specie - și impactul nostru este în
creștere. Ne-am răspândit în aproape fiecare parte a planetei, tăind pădurile pentru a crea
terenuri agricole și, în timp, stabilindu-ne în orașe uriașe. Schimbările tehnologice au dus la
creșterea industriilor și acum consumăm mai multe resurse ale Pământului decât oricând.
Acțiunile noastre au condus la schimbări climatice, deoarece continuăm să ardem cantități
mari de combustibili fosili, pompând dioxid de carbon în atmosfera Pământului.

Cu fața către viitor
În această nouă epocă, ne confruntăm cu alegeri clare. Dacă continuăm să luăm mai
mult de pe planeta noastră decât putem pune, riscăm chiar supraviețuirea ei. Dar aceasta ar
putea fi și o epocă de oportunități. Înțelegem ce se întâmplă și cum putem schimba modul în
care trăim pentru a forma un viitor mai bun pentru planeta noastră, unde ființele umane pot
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prospera alături de natură. Făcând alegerile corecte, putem hrăni calitățile speciale ale
planetei noastre și protejăm Pământul pentru multe generații viitoare.
Schimbările climatice se pot întâmpla și chiar se întâmplă în mod natural, cu toate
acestea, situația actuală de urgență climatică este cauzată de oameni. Încălzirea globală
are loc la scara și viteza pe care o știm din cauza activității umane. Acest lucru se întâmplă
mult prea repede pentru ca animalele și oamenii să se adapteze. Unele specii migrează sau
se adaptează la noile condiții, dar multe altele sunt pur și simplu în declin sau se îndreaptă
spre dispariție.

Videoclip NASA care arată accelerarea temperaturilor globale:
https://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010
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Punctul de criză
Situația de urgență actuală se reduce în principal la trei activități umane:

1. Arderea combustibililor fosili
De la începutul revoluției industriale de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dezvoltarea
umană a fost alimentată de națiunile occidentale dezvoltate care extrag și ard
combustibili fosili precum petrolul, cărbunele și gazul - materiale bogate în carbon și
formate din plante și animale care au murit cu mult timp în urmă. Arderea acestora a
eliberat în atmosferă cantități uriașe de dioxid de carbon (CO2). Pe măsură ce
industrializarea s-a răspândit în întreaga lume este nevoie de tot mai multă putere.
Chiar și răspândirea digitalizării este implicată, deoarece puterea este necesară pentru
computere și stocarea datelor. Vedem niveluri de CO2 , mult mai mari decât au fost în
800.000 de ani. CO2 este un gaz cu efect de seră, deci aceasta este o cauză
importantă a încălzirii globale.

2. Defrișările
Pădurile sunt importante pentru planetă, deoarece absorb cantități uriașe de dioxid de
carbon din atmosferă și eliberează oxigenul de care avem nevoie pentru a respira. Oamenii
au distrus deja întinderi întinse de pădure pentru a recolta lemn și pentru a curăța suprafețele
pentru terenuri agricole, iar defrișările (distrugerea pădurii) continuă într-un ritm îngrozitor.
Distrugerea pădurilor eliberează dioxid de carbon, în timp ce scade capacitatea planetei
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noastre de a captura carbonul din atmosferă. Urmăriți acest clip pentru a afla mai multe despre
defrișările care sunt o problemă atât de mare pentru planeta noastră:
Amazonul este pe moarte: https://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-is-dying

3. Distrugerea biodiversității
Clima nu oferă doar condițiile în care viața prosperă - funcționează și în sens invers,
deoarece acțiunile ființelor vii ajută la menținerea climatului stabil. Activitatea umană
(vânătoarea, distrugerea habitatului, poluarea etc.) a provocat o scădere cu 60% a populațiilor
sălbatice în doar 50 de ani și, dacă acest declin continuă, multe ecosisteme vor deveni
incapabile să joace rolul lor în susținerea vieții - inclusiv noi.

Doar câteva grade ...
Astăzi, Pământul este cu aproximativ 1° C mai cald decât acum 100-150 de ani. Poate
că nu pare prea mult - la urma urmei, ne confruntăm cu fluctuații de temperatură mult mai mari
în fiecare zi, dar pentru planetă această creștere medie a temperaturii este destul de
semnificativă. Să examinăm de ce.
În primul rând, este vorba despre creșterea medie a temperaturii pe tot globul. Un fapt
crucial. Aceasta înseamnă că unele părți ale Pământului s-au încălzit cu peste 1,1 ° C, iar
altele s-au încălzit mai puțin. Încălzirea globală la poli este de până la 4 ori mai rapidă
comparativ cu încălzirea globală din jurul ecuatorului și de două ori mai rapidă decât încălzirea
globală medie. Există, de asemenea, diferențe între emisfera nordică și cea sudică. De
exemplu, emisfera nordică se încălzește mai repede decât emisfera sudică, deoarece este,
proporțional mai mult teren în emisfera nordică, iar terenul se încălzește pur și simplu mai
repede decât apa.
În al doilea rând, schimbările climatice din trecut ne învață că, doar câteva grade sunt
suficiente pentru a schimba Pământul fără a-l putea recunoaște. De exemplu, temperatura
medie a lumii în timpul unei ere glaciare a fost cu doar 4-6° C mai mică decât în prezent. Cu
toate acestea, acest lucru a fost suficient pentru a transforma atât de multă apă în zăpadă și
gheață, încât nivelul mării a fost cu cel puțin 120 de metri mai mic în acel moment. Aceasta a
reconfigurat drastic harta lumii.
În Europa, de exemplu, Insulele Britanice nu erau insule. Acestea erau conectate la
Europa printr-un pod terestru și făceau parte din continentul european. Această vastă formă
de relief a fost ideală pentru mamifere mari care pășunau, cum ar fi mamuți, rinoceroni lânoși,
cai de stepă și cerbi uriași. Oricine s-ar întoarce cu o mașină a timpului, de exemplu acum
22.000 de ani (= vârful ultimei ere glaciare), nu ar recunoaște nimic aici. Totul era extrem de
diferit. Și, toate cu o temperatură medie globală mai mică. Dacă ar lua climatul nostru deja
încălzit și l-am crește cu încă 4-6 ° C, am schimba fundamental fața planetei.
Pe lângă plante și animale, oceanele sunt, de asemenea, grav afectate de viteza mare
cu care oamenii emit gaze cu efect de seră în atmosferă.
O treime din toate emisiile de CO2 au fost absorbite vreodată de oceanele noastre.
Fără această acțiune, planeta noastră ar fi dramatic mai fierbinte decât este acum, dar
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dizolvarea CO2 în apa oceanului determină acidificarea oceanelor. Aceasta înseamnă că apa
devine mai aspră pentru plantele și animalele care trăiesc în ea, astfel încât coralul începe să
decoloreze și animalele sunt forțate să se miște sau să fie afectate. Acidificarea oceanelor din
ultimele decenii este de aproximativ 100 de ori mai rapidă decât în ultimii 55 de milioane de
ani.
Oceanele întârzie semnificativ efectele încălzirii globale, deoarece absorb o cantitate
semnificativă de căldură suplimentară. Așa cum o oală cu apă nu începe să fiarbă imediat,
oceanele durează ceva timp să se încălzească. Oceanele noastre sunt alcătuite din curenți
complexi de apă rece și caldă care se amestecă și creează curenți care au impact asupra
modelelor meteorologice. Această apă încălzită va crea o nouă vreme mai aspră și mai
intensă ca rezultat.
Deci, oceanele care se încălzesc nu au un impact doar asupra vremii, ci și a peștilor
care trăiesc în ea - și a pescarilor care ne asigură hrana.

Schimbările climatice și pierderea biodiversității
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/
Schimbările climatice nu au fost un factor important în pierderea biodiversității până în
acest moment, dar oamenii de știință văd acum efectele creșterii temperaturilor asupra vieții
sălbatice și este clar că multe specii se vor confrunta cu probleme mari în anii următori pe
măsură ce temperaturile cresc.
Este important de menționat că biodiversitatea este, în sine, cel mai important aliat al
nostru în stabilizarea climei. Ecosistemele sănătoase joacă un rol esențial în absorbția și
blocarea carbonului și, pe măsură ce distrugem habitatele și facem ca populațiile sălbatice să
scadă, îngreunăm schimbările climatice și natura și oamenii devin mai vulnerabili la impactul
acesteia.
Raportul Planetei Vii 2020 al WWF arată că populațiile sălbatice au scăzut, în medie,
cu 68% din 1970. Acest lucru se datorează în mare parte activităților umane - în special
distrugerii habitatului pentru a curăța terenurile pentru producția de alimente și a pescuitului
nesustenabil al oceanelor.
Pădurile și oceanele sunt deosebit de importante în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Scurt video de urmărit în clasă despre legătura dintre biodiversitate și schimbările climatice:
https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be
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PĂDURILE
Pădurile sănătoase extrag carbonul din atmosferă sub formă de CO2 și îl blochează
în copaci și sol.
Schimbările climatice cresc riscurile de incendii forestiere și de apariția dăunătorilor invazivi,
care sunt deosebit de periculoși pentru pădurile fragmentate deja de activitățile umane.
OCEANELE
Într-un ecosistem oceanic înfloritor, carbonul este extras din atmosferă de fitoplancton,
stocat în biomasa sălbatică, apoi scufundat pe fundul oceanului sub formă de excremente și
resturi.
Schimbările climatice amenință habitatele cheie care sunt vitale pentru susținerea
ecosistemelor oceanice - cum ar fi recifele de corali.
LUMEA ÎN PERICOL
În fiecare an, se raportează mai multe incendii în întreaga lume, care distrug zone
imense de habitat natural, inclusiv pădurea tropicală amazoniană și tufișul australian, și
prezintă amenințări pentru oameni și animale sălbatice. 10% din emisiile mondiale de gaze cu
efect de seră sunt atribuite incendiilor sălbatice anuale, iar numărul, amploarea și durata lor
sunt modificate de schimbările climatice. Incendiile reprezintă o amenințare pentru
supraviețuirea speciilor pe cale de dispariție și ar putea strica echilibrul ecosistemelor atunci
când se pierd specii care nu se pot adapta la incendii.
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Efectele schimbărilor climatice
Am aflat despre procesul de încălzire globală și ce înseamnă, dar este important să
vorbim și despre ce va însemna pentru noi în viitor și ce putem face.

Temperaturile vor continua să crească
Verile vor deveni mai uscate și mai calde, ceea ce poate duce la lipsa apei potabile și
la pierderi mari în sectorul agricol. Avem mai multe zile tropicale (mai calde decât 30° C) și
valurile de căldură sunt mai frecvente. Vedem stresul termic datorat creșterii temperaturilor,
în special în mediul construit (efectul insulei de căldură).
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Zona arctică ar putea rămâne fără gheață
Zona arctică ar putea să rămână fără gheață vara, chiar înainte de mijlocul secolului
acesta. Acest lucru va reduce efectul albedo al gheții (Albedo dă informaţii despre cât din
radiaţia solară sau energie este reflectată înapoi in spatiu, fiind un efect de răcire. El depinde în
cea mai mare măsură de culoarea suprafeței astfel suprafetele întunecate absorb mai multă
energie decat cele uşor colorate) dacă va acționa ca un punct de încălzire.

Modificări în modelele de precipitații
Prospecțiile climei viitoare sugerează că tendința recentă de creștere masivă a
precipitațiilor va continua. Mările și oceanele care se încălzesc vor evapora mai multă apă în
atmosferă și vor crea fronturi de furtuni mai mari, care vor avea averse mai mari decât suntem
obișnuiți. Norii vor descărca, de asemenea, toată această apă pe litoral, iar regiunile interioare
vor fi lipsite de apă din cauza asta.

Uraganele vor deveni mai puternice și mai intense
Se preconizează că intensitatea, frecvența și durata uraganelor și taifunelor vor crește
pe măsură ce clima continuă să se încălzească. Din nou, toate acestea sunt legate de
cantitatea de apă evaporată din cauza căldurii.

Mai multe secete și valuri de căldură
Seceta și valurile de căldură sunt perioade de vreme anormal de calde, care durează
zile până la săptămâni. Se proiectează că vor deveni mai intense și de lungă durată, iar
fronturile reci vor fi mai puțin intense peste tot. Până la sfârșitul acestui secol, se preconizează
că aceste zile cu căldură extremă care se produceau o dată la 20 de ani (evenimente de o zi)
vor avea loc la fiecare doi sau trei ani în cea mai mare parte a emisferei nordice.

Nivelul mării va crește
Nivelul mării a crescut la nivel global cu aproximativ opt centimetri de când a început
înregistrarea situației în 1880. Se preconizează că va crește până la 2.4384 m (1-8 feet) până
în 2100. Acesta se datorează apei provenite din topirea gheții de pe uscat și din expansiunea
apei de mare care se încălzește.

Inundații
În următoarele câteva decenii, episoadele de furtună și mareele mari s-ar putea
combina cu creșterea nivelului mării și cu afundarea terenurilor, astfel încât vor crește
inundațiile în multe regiuni.

Refugiații climatici
Migranții climatici sunt persoane care sunt forțate să părăsească regiunea de origine
din cauza schimbărilor bruște sau pe termen lung aduse mediului lor local. Acestea sunt
schimbări care le compromit bunăstarea sau existența sigură. Părți ale lumii vor deveni
nelocuibile pentru oameni din cauza căldurii intense sau a lipsei de resurse precum apa și
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hrana. Regiunile cele mai vulnerabile se găsesc pentru început, de-a lungul ecuatorului sau
în comunități deja deșertice - cum ar fi în Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și Africa.

Sănătatea noastră
Pe măsură ce suntem supuși unor condiții de viață mai dure, stressful tot mai mare va
avea consecințe asupra sănătății noastre. Calitatea aerului va scădea provocând probleme
respiratorii, valurile de căldură vor afecta grav bolnavii și vârstnicii care au probleme de reglare
a propriei temperaturi. S-a dovedit că lipsa accesului la spațiul verde are multe efecte negative
asupra psihicului și bunăstării unei persoane, ceea ce poate duce la boală.
Afișarea consecințelor pe harta dinamică:

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-aroundthe-world
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Soluții
Deși există multe efecte negative, inițiativele de acțiune ne oferă speranță. Avem tot
ce ne trebuie pentru a combate această problemă. Avem soluțiile pentru încălzirea globală și
știm să le folosim. Trebuie doar să acționăm.

Reducerea consumului de combustibili fosili
Acesta este primul pas important. Utilizarea combustibililor fosili este responsabilă
pentru 70 până la 75% din emisiile antropogene de gaze cu efect de seră la nivel mondial. În
Uniunea Europeană, această cotă se apropie chiar de 80%. Prin urmare, înlocuirea acestor
combustibili fosili cu alternative cu conținut scăzut de carbon este cea mai rapidă cale către
reducerea schimbărilor climatice.

Energii regenerabile
Trebuie să trecem la o sursă de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon, care
este regenerabilă și are un impact redus asupra planetei noastre.
Cea mai bună alternativă pe care o avem la utilizarea combustibililor fosili este
utilizarea dispozitivelor eoliene și solare pentru producerea energiei electrice. Acestea este
energii furnizate de căldura soarelui sau de puterea vântului. Exploatăm literalmente acele
forțe puternice care există și le folosim pentru a ne alimenta casele. Aceasta are propriile
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provocări, deoarece este un sector energetic cu totul nou și trebuie să îmbunătățim eficiența
lor. ȘI trebuie să avem și dispositive de stocare, deoarece soarele și vântul nu sunt
întotdeauna prezente.
Unele țări pot folosi energia geotermală. Aceasta implică utilizarea căldurii din părțile
adânci ale pământului. Cel mai izbitor exemplu este Islanda. Apele subterane care au
temperatura aproximativ 300°C pot fi deja găsite acolo la câteva sute de metri adâncime.
Utilizarea lor este ideală pentru încălzirea locuințelor și generarea de energie electrică pentru
consumul casnic.

Transportul electric
Trebuie să schimbăm modul în care călătorim; nu este vorba doar de schimbarea
combustibilului pe care îl folosește un tren. Trebuie, de asemenea, să folosim mai mult aceste
trenuri, ca o soluție alternativă la numărul impresionant de mașini. Cererea de transport este
în continuă creștere, atât pentru oameni, cât și pentru mărfuri. Deoarece multe dintre
mijloacele noastre actuale de transport folosesc motoare cu ardere, emisiile de gaze cu efect
de seră sunt un impact mare asupra modului în care ne deplasăm.
Vehiculele electrice sunt mult mai eficiente decât motoarele convenționale cu
combustibil. Pe lângă absența emisiilor de gaze cu efect de seră, acestea sunt și mult mai
bune pentru sănătatea noastră. Ele emit mai puțin praf fin și oxizi de azot (NOx). Din punct de
vedere social, conducerea electrică este, prin urmare, o oportunitate imensă și o necesitate
pentru orice guvern. Deocamdată, principala provocare rămâne prețul lor și dezvoltarea în
continuare a unei infrastructuri de încărcare a bateriilor speciale. Din fericire, lucrurile merg în
direcția corectă atât din punct de vedere al costurilor, cât și al infrastructurii.
Întrucât trecerea la energii alternative cu emisii reduse de carbon din sectorul aviației
este încă în curs de dezvoltare, este ideal să menținem numărul de călătorii cu avionul la un
nivel minim.

Imbunătățirea infrastructurii clădirilor
Încălzirea sau răcirea unei clădiri, precum și utilizarea apei calde, necesită multă
energie. Trebuie să îmbunătățim eficiența energetică a acestora, astfel încât să își păstreze
căldura. Faceți acest lucru, în primul rând, izolând acoperișul sau podeaua podului, apoi
instalând sticlă de înaltă eficiență în tâmplăria de înaltă calitate, izolând pereții și pardoselile
și, în cele din urmă, îmbunătățind etanșeitatea clădirii pentru a preveni pierderile de căldură
prin fisuri și crăpături. Se crede că o clădire este gata pentru viitor dacă are și încălzire prin
pardoseală sau perete sau radiatoare cu temperatură scăzută.

Industria în schimbare
Revoluția industrială a avut loc atunci când acțiunile noastre au început să aibă un
impact real asupra planetei la scară largă. Deci, este evident că trebuie să regândim și să
reconstruim acest proces industrial pentru a fi mai durabil. În funcție de sectorul industrial,
sunt posibile reduceri semnificative ale emisiilor, inclusiv prin:
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•
•
•
•
•

creșterea eficienței energetice a procesului de producție.
trecerea la utilizarea electricității sustenabile pentru producerea căldurii și producerea
sustenabilă a hidrogenului în procesele chimice și în producerea de oțel,
aplicarea recuperării căldurii reziduale, de exemplu în sectorul construcțiilor,
captarea emisiilor de CO2 pentru stocarea sau realizarea de noi materiale,
utilizarea mai eficientă a materialelor și economia circular.

Agricultură
Producția de alimente este unul dintre principalii factori care contribuie la schimbările
climatice, fiind, de asemenea, o cauză majoră a pierderii biodiversității.
Noi, în calitate de consumatori, avem un rol important de jucat aici. Ceea ce facem
influențează guvernul și magazinele care vând alimente. Trebuie să ne regândim consumul
de carne și produse lactate. Dacă comparați impactul diferitelor produse din carne și lactate,
carnea de miel și vită se dovedesc a avea cea mai mare amprentă climatică din sectorul
alimentar, dar sunt și cei mai mari contribuabili în ceea ce privește consumul de apă și teren
(vezi necesitatea defrișărilor). Consumul mai mic de carne și produse lactate ne aduce și
beneficii sănătății.
WWF a propus principii de viață pentru a m arăta cum să faceți acest lucru și să ne bucurăm
în continuare de o cantitate delicioasă și variată de alimente.

Trecerea la o economie circulară
Într-o economie organizată circular, impactul CO2 al unui produs sau serviciu pe
parcursul întregului său ciclu de viață va fi de obicei mai mic decât într-un sistem liniar. În
timpul fazei de proiectare a unui produs, se ia în considerare dezmembrarea sa finală, la
sfârșitul ciclului său de viață. În acest scop, materialele sunt utilizate în așa fel încât să fie ușor
de separat și reutilizat, iar clienților li se oferă deja produse reziduale.
Vedeți această ediție pentru tineret a filmului WWF „Our Planet Our Business„:
https://vimeo.com/371912372
(parolă: Greta_Thunberg)

Reducerea nivelului dioxidului de carbon CO2 din atmosferă
Aproape toate scenariile care ne oferă o șansă rezonabilă de a rămâne sub limita periculoasă
de două grade în 2100 funcționează acum cu așa-numitele emisii negative. În practică,
aceasta înseamnă eliminarea CO2 din atmosferă.
Folosirea soluțiilor bazate pe natură la care ne-am referit anterior reprezintă cel mai
simplu mod de a face acest lucru. Cea mai ieftină și mai ușoară soluție este, de asemenea,
cea mai eficientă - plantarea copacilor. Copacii captează carbonul din atmosferă și îl
stochează în siguranță în sol. Se estimează că, dacă ar fi să plantăm 1 trilion de copaci pe
întreaga planetă, ar fi suficient să extragem suficient carbon din atmosferă pentru a rezolva
problema noastră. Dacă vă gândiți, sunt o mulțime de copaci, dar dacă vă gândiți la
dimensiunea planetei, nu este atât de greu.
Există și alte tipuri de tehnologii de captare a carbonului, cunoscute sub numele de
geo-inginerie. Captarea și stocarea carbonului, cunoscut sub numele de CCS sau, uneori,

25
BECCS este procesul sau tehnologia pentru captarea carbonului și apoi transportarea
acestuia printr-o rețea gigantică de țevi și stocarea în subteran. Aceasta este o tehnică extrem
de costisitoare care este încă în curs de dezvoltare. Nu s-a dovedit că funcționează încă la
scară mondială. Multe alte idei pentru eliminarea CO2 din aer au, de asemenea, probleme.
Unele necesită o cantitate extraordinară de energie, altele nu sunt (încă) viabile din punct de
vedere economic, iar altele necesită încă multe cercetări pentru a descoperi potențialul și a
determina avantajele și dezavantajele.
Ce ați face, ați folosi soluții naturale precum copacii? Sau ați folosi conducte industriale
pentru a rezolva problema?

Adaptarea la climă: abordarea consecințelor inevitabile
Anumite consecințe ale încălzirii globale pot fi deja resimțite sau nu mai pot fi oprite.
Și trebuie să ne pregătim pentru asta. Prin urmare, adaptarea la climă este procesul prin care
societatea se adaptează la clima actuală sau așteptată și la efectele acesteia, pentru a limita
daunele care pot fi cauzate de încălzirea globală și pentru a folosi oportunitățile posibile.
Luarea din timp a măsurilor de adaptare va fi aproape întotdeauna mai ieftină decât repararea
efectelor încălzirii globale. Oamenii de știință și guvernele trebuie să se gândească la astfel
de adaptări, deoarece provocarea vitală cea mai mare a societății actuale este de a încetini și
opri schimbările climatice.

Butonul Oprire
Dacă ar fi să apăsăm un buton imaginar care să oprească imediat toate emisiile care intră în
atmosfera noastră, Pământul ar continua să se încălzească în următoarele decenii. Aceasta
se numește Drawdown. Înseamnă că, dacă am opri toate emisiile de GES (gaze cu efect de
seră) chiar acum, acestea ar dura mult timp pentru a fi filtrate. Nu ne putem baza doar pe
reducerea emisiilor pentru a rezolva problema noastră. Prin urmare, trebuie să scoatem
carbonul din atmosferă folosind soluții bazate pe natură, cum ar fi plantarea copacilor.

Acțiuni guvernamentale
Aceasta a fost o introducere rapidă la toate lucrurile pe care trebuie să le știți despre
schimbările climatice și ce înseamnă. Dar acum trebuie să vorbim despre modul în care
lucrăm pentru a remedia problema. Și, în timp ce oamenii își au locul lor în producerea
schimbărilor, este necesar ca guvernele să adopte legi și să ne ajute să facem din reducerea
emisiilor o prioritate cheie. Nu putem face asta singuri!
Avem nevoie ca toate națiunile să lucreze împreună la cel mai înalt nivel pentru a opri
problema noastră comună. Dacă simțim cu toții efectele unei lumi care se încălzește, atunci
trebuie să fim de acord să lucrăm împreună pentru a remedia problema. Și acest lucru ne
aduce la un acord foarte special despre care ați fi auzit despre ...
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Acordul de la Paris (2015)
Acordul climatic de la Paris își propune să mențină încălzirea globală cu mult sub 2
grade Celsius.
Un acord climatic a fost semnat pentru prima dată la Paris la 12 decembrie 2015, la care au
aderat aproape toate țările din lume și s-au angajat să ia măsuri concrete împotriva încălzirii
globale.
În centrul Acordului de la Paris se află obiectivele de a menține creșterea temperaturii medii
globale la mult sub 2°C comparativ cu perioada preindustrială (1850-1900) și de a depune
eforturi pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C. Vrem să oprim orice încălzire a planetei
noastre din cauza impactului negativ pe care îl va avea în viitor.
Acordul este, în principiu, obligatoriu, dar nu au fost instituite mecanisme de sancționare
specifice.
Acordul utilizează o abordare „de jos în sus”, în care fiecare țară își determină, pregătește și
comunică propria contribuție națională și trebuie să ia măsuri pentru a aduce această
contribuție - numim aceste NDC. Fiecare țară își asumă responsabilitatea pentru o mare parte
a emisiilor și lucrează pentru a le reduce.
Dacă nu acționăm suficient de rapid, temperatura va crește odată cu trecerea timpului și a
lipsei acțiunii. Apoi vom începe să declanșăm puncte țintă (despre care vom vorbi în pagina
următoare) și atunci impactul schimbărilor climatice devine catastrofal.
De aceea, țările participante au promis să își evalueze reciproc politica climatică la fiecare
cinci ani și să facă ajustări, dacă este necesar. Prima verificare este în 2023.
Acordul de la Paris privind clima a inclus și acorduri privind un fond pentru climă, finanțat de
țările mai bogate, cu cele mai mari emisii din istorie. Cu banii din acest fond, țările în curs de
dezvoltare trebuie să fie mai capabile să se înarmeze împotriva efectelor încălzirii globale și
să se dezvolte în continuare într-un mod ecologic.

27

Carbon Brief Paris Climate pledge tracker (per country):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaM
aH4/pubhtml?gid=14385633&single=true

De ce 1,5 ° C?
Oamenii de știință folosesc date detaliate de prognoză pentru a prezice ce se va întâmpla pe
măsură ce planeta noastră se încălzește. Au creat multe scenarii pentru a compara și
contrasta impactul încălzirii de la 1,5°C la 6°C și chiar mai mare.
Dacă suntem în prezent la 1°C de încălzire și observăm impact negativ, la ce temperatură
trebuie să limităm încălzirea pentru a ne proteja viitorul? La 1,5°C putem trăi aproximativ
același stil de viață ca până acum. Vom vedea în continuare impactul dramatic asupra
planetei noastre, prin furtuni, incendii, specii moarte și chiar inundații.
Dacă ar fi să creștem temperatura globală cu până la 2°C, începem să vedem probleme
precum: creșterea nivelului mării care afectează comunitățile de coastă, schimbarea
modelelor meteorologice care provoacă secete mai intense și prelungite, furtuni mai frecvente
și puternice - și chiar impactul negativ asupra economiei noastre, asupra sistemelor noastre
alimentare și culturile noastre alimentare. Toate acestea pentru o schimbare de doar 0,5°C în
plus față de prezent.
Problema schimbărilor climatice este o problemă de justiție socială, multe dintre cele mai
sărace comunități fiind afectate cel mai rău.
Dacă temperatura crește și mai mult, vom crește impactul tuturor acestor probleme și riscăm
să declanșăm situații exreme care ar avea un impact și mai mare. Un punct de vârf este atunci
când o serie de mici modificări devine suficient de semnificative pentru a provoca o schimbare
mai mare și mai importantă. Un exemplu într-un context climatic ar fi GES-urile din atmosfera
noastră care topesc permafrostul (gheața) în nordul Rusiei și în Arctica sau Antarctica. Acest
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lucru ar elibera o cantitate mare de GES suplimentare în atmosferă și ar amplifica problema
și mai mult.
Unele puncte de vârf duc la schimbări locale rapide. Alțele îmbunătățesc încălzirea globală,
făcându-l un proces de auto-întărire care este din ce în ce mai greu de controlat.
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Ce putem face?
Cauzele și soluțiile schimbărilor climatice pot părea prea mari pentru noi, pentru a putea juca
orice rol în rezolvare, iar acest lucru poate duce la experimentarea sentimentelor de neputință
și apatie. Este important de reținut că niciun individ nu este singur în această luptă pentru
viitorul nostru.
Acțiunile și comportamentele tale de zi cu zi au impact mare asupra a tot ceea ce te
înconjoară. De la dieta ta, la obiceiurile tale de călătorie și chiar la modul în care îți cheltui
banii este foarte important. Fiecare acțiune pe care o întreprinzi are un impact asupra planetei,
dar influențează și oamenii din jur și afacerile pe care le susții (sau nu) din cauza practicilor
lor. Deci, este important să ne gândim la modul în care trăim și la acțiunile pe care le
întreprindem și să le arătăm factorilor de decizie și altor oameni că valorile durabile sunt
importante pentru noi.
Pe măsură ce oamenii încep să-și schimbe obiceiurile zilnice, guvernele și întreprinderile iau
cunoștință și se schimbă pentru a se potrivi clienților și cetățenilor lor. Mai devreme în acest
program am vorbit despre puncte de îndoială. O mulțime de acțiuni mici pot genera schimbări
mari. Tu, și familia ta și clasa ta. Dacă ați schimba toți lucrurile mici, acestea s-ar adăuga la
un întreg mai mare. Deci, cum o faci?
Aceștia sunt pașii pe care orice individ îi poate face pentru a începe să acționeze mai
conștient.
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Pasul 1 - aflați care este amprenta dvs. de carbon - astfel veți vedea ce zone au cel mai mare
impact și unde trebuie să faceți unele modificări. WWF are un instrument excelent care vă
ajută să faceți acest lucru cu ușurință. https://footprint.wwf.org.uk/#/
Pasul 2 - planificați acele modificări pe care le veți face - este dificil să știți de unde să începeți
și care va fi impactul. Environmentally Conscious este un site web cu o listă cu multe acțiuni,
toate propuse pentru dvs. Ele sunt defalcate în funcție de diferitele zone ale vieții tale. Începem
cu pași mici și devenim mari. https://www.environmentallyconscious.org/

Puterea școlilor
Adoptarea unei abordări școlare a durabilității în școala dvs. poate duce la un efect de creștere
a constiinței sociale care creează schimbări în comunitatea mai largă.
O școală este mai mult decât un loc în care elevii dobândesc abilități, cunoștințe și experiență.
Școlile au afaceri, angajatori, manageri, spații pentru evenimente și centre comunitare.
Acestea sunt conectate la alte întreprinderi locale și la administrația locală, vizibile pentru
mass-media locală și repere pentru comunitate în ansamblu.
Aceasta înseamnă trei lucruri.
1. Realizarea unui impact direct
Școlile pot juca un rol pozitiv în a contribui la realizarea unui viitor durabil prin adoptarea
principiilor durabilității și reflectarea obiectivelor globale în politici și practici. Școlile pot face
schimbări pozitive în politicile lor privind achizițiile de papetărie, alimentație publică,
gestionarea șantierului, furnizorul de energie, infrastructura ecologică, gestionarea peisajului,
consumabilele de curățare, furnizorul de pensii și multe altele. În acest fel, școlile își pot reduce
amprentele energetice și de apă, pot îmbunătăți biodiversitatea locală prin crearea unor
terenuri școlare prietenoase cu natura și pentru a sprijini economia verde.
2. Crearea unei vieți sustenabile a elevilor
Implicarea elevilor în definirea și implementarea practicilor durabile în școală îi poate ajuta să
înțeleagă și să aplice aceste principii dincolo de clasă. Ei văd și experimentează direct cum
pot fi făcute schimbările și ce impact au ele și au posibilitatea de a-și forma obiceiuri și valori
pozitive pe care le poartă în afara spațiului școlar în viața personală.
3. Acționând ca un exemplu de practică durabilă
Deoarece școlile au o vizibilitate și o influență extinse dincolo de elevii și personalul lor,
aplicarea unor politici durabile poate ajuta la promovarea, încurajarea și normalizarea
alegerilor durabile. Comunicând elevilor și familiilor acestora, personalului, furnizorilor, massmedia locală și factorilor de decizie deciziile legate de politici și practici, școlile pot prezenta
ceea ce este posibil și practicile și beneficiile acțiunilor pozitive pentru planetă.
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Schimbările climatice în țara voastră
Efectele schimbărilor climatice variază foarte mult în funcție de locul în care vă aflați în lume
și fiecare țară are un set diferit de considerații atunci când vine vorba de abordarea factorilor
determinanți ai schimbărilor climatice și de diferite politici și practici. Este important ca elevii
să înțeleagă imaginea globală a schimbărilor climatice, dar, de asemenea, să conștientizeze
problemele și prioritățile locale. De asemenea, îi va ajuta pe elevi să înțeleagă problemele și
conceptele dacă le pot aplica în locurile, cu oamenii și în situațiile care le sunt familiare.
Puteți accesa cu ușurință informații despre contextul dvs. specific pentru a vă îmbogăți
resursele și discuțiile din clasă.

Example:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:text=Environmental%20iss
ues%20in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20household%20waste.
Find out about your country here: https://www.climatelinks.org/where-we-work#/countries/list

Informații suplimentare / Resurse:
●
●
●
●
●
●
●

https://climate.nasa.gov
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-isclimate-change/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.drawdown.org/solutions
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
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3. Predarea despre schimbările climatice
Instruire versus alte sisteme de învățare
Unii profesori cred că instruirea este cel mai bun mod de a preda. Este cel mai simplu și
poate chiar cel mai eficient mod de a transfera cunoștințele. Alți profesori realizează că
învățarea bazată pe investigație, colaborare sau bazată pe proiecte poate fi o modalitate mai
bună, deoarece abordează abilități importante precum colaborarea, empatia, rezolvarea
problemelor, gândirea critică și creativitatea.
Ceea ce este ciudat este că ambele direcții au fost explorate de mulți cercetători și ambele
au aceeași cantitate de cercetări, afirmând că abordarea lor este cea potrivită. Ei bine ... nu
există nici una perfectă. Ambele sunt esențiale pentru a oferi o educație de calitate. De fapt,
vârsta, subiectul, școala și chiar cultura elevilor vor necesita o abordare diferită.
Pentru predarea despre climă și mediu preferăm ca elevii:
• să obțină o înțelegere mai profundă și autentică despre problemele globale,
• să fie capabili să găsescă soluții la problemele mondiale
• să acționeze.
Ce avem nevoie, cu adevărat? Vrem ca elevii:
(a) să memoreze definiții despre schimbările climatice și să susțină examenele?
sau
(b) să-și schimbe comportamentul și să ia măsuri pentru o lume mai durabilă?
Preferăm a doua opțiune. Permițând elevilor să-și creeze propriile materiale din bioplastic
pentru inlocuirea ambalajelor sau foițe comestibile pentru apă, vor începe să înțeleagă că
trebuie să evite utilizarea materialelor plastice de unică folosință. Invitând părinții la școală să
explice ce au învățat, ei sunt capabili să aducă schimbări de jos în sus. Discutând cu elevii de
pe continente diferite, cu alte efecte ale schimbărilor climatice, își fac prieteni din întreaga
lume și învață să-și aprecieze mediul.
Acesta este motivul pentru care am decis să nu adăugăm evaluare la programa noastră.

Pedagogie
Deci, care este cel mai bun mod de a preda despre schimbările climatice și amenințările
mediului? Există diferite moduri. Să explorăm învățarea colaborativă, învățarea prin
practică și învățarea distractivă, învățarea îmbunătățită prin tehnologie și învățarea
bazată pe proiecte. Fiecare este diferit, deși există și asemănări. Un exemplu este oferit
pentru fiecare abordare.

Învățare colaborativă
Elevii pot învăța de la colegii lor, de la profesori, experți sau din alte surse. Suntem într-un
moment al educației în care profesorii își redefinesc rolul. Învățarea colaborativă are mai multe
abordări: constructivism social și conectivism. În fiecare abordare, profesorul are un rol diferit,
iar elevii vor folosi tehnologii diferite.
Important: Nu va funcționa să puneți elevii în grupuri încă de la început. Un profesor trebuie
să instruiască și să ofere context și informații de bază elevilor înainte de a trece la
constructivism social sau conectivism.
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O comunitate de practică (Wenger și Lave, 1991) este un grup de oameni care „împărtășesc
o preocupare sau o pasiune pentru ceea ce fac și învață cum să o facă mai bine, deoarece
interacționează regulat”.

1: Constructivism social (Vygotsky)
Elevii învață unii de la alții în grupuri și își construiesc propriile cunoștințe. Ei fac brainstorming,
discută șiîși împărtășesc înțelegeri, cunoștințe și experiențe pentru a avea noi cunoștințe.
Profesorul devine un facilitator și un mentor și îi încurajează pe elevi să interacționeze și să
facă schimb de opinii.
Opțiuni tehnologice: e-mail, forumuri de discuții, chat, conferințe video

Exemplu:
Profesorul explică despre efectul gazelor de seră timp de 15 minute și pune elevii în grupuri
de cinci. Într-un grup, elevii discută despre modul în care comportamentul lor de acasă poate
influența cauzele schimbărilor climatice. Într-un alt grup, studenții se gândesc la potențiale
soluții. Elevii prezintă apoi rezultatele celorlalte grupuri. Profesorul îndrumă toate grupurile și
se asigură că informațiile partajate sunt exacte și că fiecare membru al grupului este implicat.

2: Connectivism (Siemens & Downes)
Elevii învață conectându-se la puncte care pot fi colegi, site-uri web, profesori, cărți sau
experți. Crearea unei rețele personale de învățare (Personal Learning Network) este esențială.
Elevii se încurajează reciproc să se implice în rețele. Profesorii îndrumă elevii și ajută la
evaluarea resurselor. Elevii scriu părerile lor într-un blog sau într-un wiki.
Când folosim tehnologia: rețele sociale, wiki, bloguri, site-uri
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Exemplu:
Profesorul explică despre efectul gazelor de seră timp de 15 minute și le cere elevilor să
citească despre cauzele schimbărilor climatice online. Studenții se conectează la experți pe
Twitter și au apeluri video cu alți experți. Profesorul îi îndreaptă pe elevi în direcția corectă
indicând resurse fiabile și relevante. Unii studenți verifică faptele în cărți. Elevii primesc
feedback de la profesori sau colegi. Până la sfârșitul lecției, elevii reflectă în blogul lor.

Învățarea prin acțiune și joc
Elevii pot învăța prin experimentare în așa-numitele spații maker sau jucându-se. Cercetările
au dovedit că prin jocuri și învățare interactivă, elevii își pot dezvolta abilitățile lingvistice,
imaginația, emoțiile, creativitatea și abilitățile sociale. Jocul ajută la hrănirea imaginației și
oferă copilului un sentiment de aventură. Prin acesta, ei pot dezvolta abilități esențiale, cum
ar fi rezolvarea problemelor, lucrul cu alții și multe altele. Uneori se pretinde „hands-on - mindon”. Când veți utiliza metodele în practică, veți înțelege mai bine.
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Exemplu:
Un profesor le cere elevilor să se gândească la o lume fără dioxid de carbon în LEGO.
Studenții au folosit cărămizi speciale și au creat case mici cu panouri solare, turbine eoliene
și biciclete.
În unele cazuri, activitățile necesită un LEGO WeDo ca în „Prevenirea inundațiilor”
(https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2-explore-phase
), dar uneori necesită doar cărămizi și imaginația elevilor.
Este important să rețineți că LEGO-urile sau resursele costisitoare și nu sunt neapărat
necesare. Arvind Gupta a creat o mulțime de jucării din deșeuri și a creat un site web. Doriți
să
vă
construiți
propriul
cărucior
cu
acționare
solară?
Verificați
http://www.arvindguptatoys.com/toys-from-trash.php

Învățare îmbunătățită prin tehnologie
Tehnologia permite cursanților să vizualizeze, să facă brainstorming, să discute, să se
conecteze, să proiecteze, să colecteze, să informeze, să evalueze și multe altele - chiar și la
scară globală. Iată câteva instrumente care permit elevilor să învețe prin tehnologie:

Ecranul verde
Tehnologia ecranului verde necesită un ecran sau perete verde și o aplicație (de exemplu Do
Ink) pe telefon sau tabletă. Aplicația vă permite să înlocuiți verdele cu orice imagine sau
videoclip. Astfel, studenții pot crea videoclipuri într-un studio de știri, în trecut sau oriunde îi
duc imaginația.
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Video stop motion
Elevul poate crea videoclipuri fără mișcare cu obiecte mici (de exemplu, LEGO-uri și o
aplicație stop motion). Elevii creează o decorul, fac o fotografie folosind aplicația, schimbă
setarea, fac o fotografie și repetă de până la 100 de ori. Aplicația va face un videoclip cu toate
imaginile, iar figurile LEGO vor începe să se miște.
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Realitate virtuală
Ochelarii de realitate virtuală ieftine (VR) pot fi achiziționate la prețuri de până la 5 USD.

1: YouTube
YouTube oferă posibilitatea video pentru VR. Când vizionați pe un smartphone, veți găsi o
pictogramă. După ce ați dat click, veți vedea videoclipul dublu și ușor distorsionat. Puneți
smartphone-ul în cartonul VR și pregătiți-vă pentru un spectacol minunat. Elevii dvs. pot
viziona videoclipul la 360 de grade. Când aveți o cameră cu poibilitatea filmării la 360 de
grade, vă puteți înregistra propriile videoclipuri.

2: Aplicații
Mai multe aplicații sunt create pentru VR. Google Expeditions este o aplicație minunată,
gratuită, care vă permite să vizitați locuri precum Muzeul Luvru, recifele de corali, Machu
Picchu și multe alte locuri.

Realitate augmentată
Realitatea augmentată pune un strat suplimentar în ceea ce vedeți. Utilizând anumite aplicații
pe un smartphone (Assemblr) puteți pune un tsunami, un schelet și multe alte obiecte la
propria masă sau la podeaua clasei dvs. și puteți explora în 3D, 360 de grade.
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Gamificare versus învățare bazată pe joc
Elevii pot învăța jucând și jocuri pe computer. Deci, care este diferența dintre gamificare și
învățarea bazată pe joc?

•

Învățarea bazată pe joc folosește elemente de joc pentru a preda o abilitate specifică
sau pentru a obține un rezultat de învățare specific. Jocurile sunt folosite pentru a
învăța.

Exemplu: elevii folosesc Minecraft pentru a crea o lume ecologică.
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● Gamificare: Gamificarea este aplicarea elementelor de proiectare a jocului și a principiilor
jocului în contexte non-joc. Profesorii folosesc concepte ale jocurilor populare pe computer,
cum ar fi ecusoane, niveluri și credite în timpul învățării în timpul orelor lor sau folosesc sisteme
de management al învățării (Moodle, Blackboard) cu aceste elemente.
Exemplu: elevii se concentrează asupra poluării în clasă și pot câștiga credite și ecusoane și
pot avansa la niveluri.

Învățare bazată pe proiecte și pe probleme (PBL)
Învățarea bazată pe probleme este o abordare în care elevii trebuie să se concentreze asupra
unei probleme și să lucreze în grup sau independent pentru a rezolva acea problemă (din
lumea reală). În cazul în care această metodă presupune o serie de activități în diferite
momente, se numește și învățare bazată pe proiecte.
Exemplu:
Elevii trebuie să găsească soluții pentru schimbările climatice sau problemele de mediu.

Unii profesori susțin că a cere elevilor să memoreze fapte nu are niciun sens. Ei cred adesea
că nici evaluarea nu are niciun sens, deoarece elevii pot găsi toate informațiile pe Google.
Indiferent de faptul că Google poate redirecționa către site-uri web cu informații inexacte sau
chiar știri false, este crucial să aveți cunoștințe reale în domeniu. Pur și simplu: în cazul în
care nu cunoașteți capitalele, numele râurilor, tablele de înmulțire, istoria țărilor dvs., modul în
care funcționează corpul uman etc., nu veți putea rezerva un zbor, să plătiți corect în timp ce
mergeți la un magazin , să creați un site web sau să efectuați un apel telefonic decent.
Deci trecerea la alte sisteme de învățare este crucială, dar
-

Nu în orice moment - toate alternativele necesită norme de aplicare pentru a oferi
context și fundamentare elevilor

-

Cunoașterea este importantă și nu poate fi înlocuită de Google

-

Subiecte diferite, vârste și culturi diferite necesită o abordare diferită
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Aptitudini importante
Știați că există deja drone care pot fi controlate de mintea ta? Știați că Google Duplex permite
telefonului dvs. să comande o pizza fără ca persoana din cealaltă parte a apelului să observe,
chiar că are o conversație cu o aplicație?
Datorită inteligenței artificiale și a altor tehnologii, anumite locuri de muncă vor dispărea. Va fi
esențial ca oamenii să aibă niște abilități pentru a nu fi înlocuiți cu mașini. Aceste abilități sunt
adesea denumite Abilitățile secolului 21.
În timp ce treceți la alte abordări de învățare, este important să abordați aceste abilități:
- Creativitate
- Colaborare
- Rezolvarea problemelor
- Empatie
- Gândirea critică
- Comunicare
- Alfabetizare tehnologică.

Gândirea sistemică
Gândirea sistemică este importantă atunci când analizăm cauzele și soluțiile la schimbările
climatice și pentru identificarea pașilor către un viitor mai durabil.
Ajutâ la stabilirea conexiunilor
Gândirea sistemică este o abordare transformativă a învățării, rezolvării problemelor și
înțelegerii lumii. Elevii sunt încurajați să facă un pas înapoi și să vadă întreaga imagine, mai
degrabă decât să se concentreze doar pe părțile sale. Ei învață să identifice conexiunile și
tiparele dintre oameni, locuri, evenimente și natură și să înceapă să se gândească la cum să
folosească aceste interconectări pentru a-și îmbunătăți lumea.
Creșterea implicării în procesul de învățare
Pe lângă îmbunătățirea curriculumului, gândirea sistematică poate crește implicarea elevilor
în propria lor învățare. Ei pun împreună piesele unui puzzle, caută modele și lucrează în
colaborare pentru a pune întrebări și pentru a găsi răspunsuri între discipline.
Dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor
Gândirea sistemică ajută la dotarea elevilor cu abilitățile și perspectivele de care vor avea
nevoie pentru a aborda problemele sociale, economice și de mediu complexe cu care se vor
confrunta în viitor. Când căută soluții, elevul este ajutat să facă trecerea de la un mod liniar de
gândire simplist la identificarea unor tipuri de acțiune mai eficiente.
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4. Planuri de lecție și activități
Planuri de lecții
Odată aprobate, planurile de lecție vor apărea pe website.
Activități

Câteva activități ale profesorilor:
- Experimentul de obținerea răsadurilor de Olivier (Belgia)
- Hârtie din semințe care se poate planta de Kristine (Canada)
- Crearea cuptorului solar de la Koen (Belgia)
- Bingo cu schimbările climatice de Anne (Irlanda)
- Crearea unei grădini verticale din deșeuri de Stephen (SUA)
- Cercul literar de Marj (Africa de Sud)
- Cultivarea plantelor cu 80% mai puțină apă prin metoda Aquaponics de Mike
(SUA)
- Creați-vă propriile ambalaje bioplastice de Magdalena (Argentina)
- Crearea unei lămpi solare de către Ines (Portugalia)
- Cum să-ți faci propria uzină de biogaz de către Olalekan (Nigeria)
- Cum se fac bule de apă comestibile de Kristine (Canada)
- Cum să creați o mașină cu energie solară de Koen (Belgia)
- Matrice de inteligențe multiple de către Rene (Africa de Sud)
Le găsiți pe toate accesând link-ul aici: https://www.climate-action.info/learning-resources
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Pentru inspirația ta: Educația Compass
Busola permite studenților să facă o cercetare despre un anumit obiect, persoană, proces,
concentrându-se pe N, E, S, W: Natură, Economie, Societate și Bunăstare. Instrumentul vă
permite să aflați despre beneficiile și dezavantajele pentru aceste 4 direcții. Astfel elevii vor
învăța că mașinile, hainele, carnea, călătpria cu avionul, școala lor poate avea anumite
beneficii economice, dar și o amprentă ecologică.
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Template:

Example CAR:

Alte exemple: școala dvs., smartphone, blugi, ... Exemplele depind în mare măsură de cultură.
În timp ce elevii occidentali ar putea fi interesați să exploreze „blugi”, „ciocolată”, elevii din est
au alte interese.
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5. Proiectul CLIMATE ACTION
Despre proiect
Proiectul de acțiune climatică a fost lansat în 2017 și se desfășoară timp de 6 săptămâni în
octombrie - noiembrie. Studenții din peste 100 de țări de pe fiecare continent explorează,
discută, creează și împărtășesc rezultatele pentru anumite subiecte, postând un videoclip
săptămânal pe www.climate-action.info sau http://www.romania.climate-action.info/ . În acest
fel, aceștia pot împărtăși rezultatele despre cauzele, efectele și soluțiile locale pentru
schimbările climatice și pot lua măsuri. Urmărind videoclipurile reciproce, elevii dobândesc o
înțelegere mai profundă a problemelor legate de schimbările climatice și de mediu din întreaga
lume. Proiectul le permite, de asemenea, să aibă interacțiuni virtuale live și prin intermediul
seminariilor cu experții își pot îmbunătăți informațiile. În ultimii ani, Rick Davis (șeful misiunii
Mars, NASA), exploratorul Céline Cousteau, Matt Larsen-Daw (Manager educație pentru
WWF-UK) și mulți alții au făcut parte din aceste seminarii web. Proiectul este susținut de
ministerele educației din 15 țări. Proiectul este în parteneriat cu WWF și susținut de Jane
Goodall, prințesa Esmeralda, Kumi Naidoo și președintele Irlandei.

Proiectul este gratuit și are mai multe obiective:
- Elevii pot învăța direct de la colegii care trăiesc în alte țări.
- Profesorii pot împărtăși cele mai bune practici și preocupări prin intermediul platformei.
Ei primesc îndrumări săptămânale de la facilitatori.
- -Realizarea de activități implicate, cum ar fi trimiterea unui mesaj către Marte și o
plantare globală de arbori #PlantED (www.plant-ed.net )
Profesorii din întreaga lume se pot alătura gratuit prin accesarea link-ului următor:
https://www.climate-action.info/joinus
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Impactul în anii anteriori: puteți face și voi!
În ultimii ani - ca parte a proiectului Climate Action - pasiunea și expertiza profesorilor și
energia studenților au creat un impact copleșitor în țara și comunitatea lor. Următoarea listă
este foarte incompletă, dar arată cum eforturile câtorva persoane pot duce la ceva mare: o
nouă invenție, apelând la guverne, făcând echipă cu companii, cu sau fără tehnologie. Zece
povești de impact:

Malawi – Plantarea copacilor în Malawi
Studenții din Malawi au ajutat la conducerea unui proiect de
plantare a 60 de milioane de copaci de-a lungul a patru râuri
principale care duceau spre Lacul Chilwa. Scopul lui Andrew
Nchessie a fost să replanteze copacii tăiați de-a lungul celor
patru râuri principale care aduc apă în lacul Chilwa și să evite
lacul să se usuce din nou, un scenariu care a avut loc în 2018.
Citiți mai multe: https://www.climate-action.info/story/treeplanting-malawi
În 2020, părintele Benigno din Filipine va planta 1 milion de
copaci într-o singură zi.

Imprimare 3D pentru restaurarea recifelor de corali
Studenții canadieni s-au conectat cu experți - printre care
Catherine McKenna (ministrul canadian al mediului), Celine
Cousteau (nepoata celebrului oceanograf Jacques
Cousteau) și Chris Lowe (expert în rechini) - prin Skype și au
întreprins o anchetă cu privire la utilizarea imprimării 3D
pentru a ajuta a compensat criza de albire a coralilor. Cu
profesorul lor, Kristine Holloway, au investigat diferite
materiale care ar fi cele mai potrivite pentru recifele
imprimate 3D și au ajuns la concluzia că calcarul ar fi cel mai
bun; dat fiind că este realizat din creaturi organice marine.
Recent, a existat chiar un recif 3D instalat în Maldive pentru
a ajuta la salvarea coralului. De asemenea, elevii au creat
bule de apă comestibile.
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Suedia – Vizita la Primului Ministru

Cum să aduci schimbarea în țara ta? Profesorul Emma Nääs
și-a dus elevii într-o călătorie cu trenul în capitala lor
Stockholm. Ei și-au vizitat primul ministru și i-au arătat
„invenția” lor: Mașina Egalității. Și asta le-a permis să solicite
și schimbări substanțiale. Acest lucru a fost acoperit de
televiziunea națională.

Irlanda - Mișcarea punctului verde
Școala lui Kate Muray din Irlanda a fost închisă în timpul
Proiectului de acțiune climatică din 2017 din cauza
uraganului Ophelia, care a provocat pagube și pierderi de
vieți omenești în țară. Ea și elevii ei s-au concentrat pe
simbolurile de reciclare folosite pe ambalaje și au observat
că sunt incomplete și confuze. Au înființat Mișcarea
Punctului Verde și l-au invitat pe Ministrul mediului la școală,
cerându-i să schimbe simbolurile de gestionare a deșeurilor.
Astfel au adus schimbări naționale. Ulterior, au primit o
scrisoare de la președintele lor, care i-a felicitat pentru
munca lor. Unul dintre elvi, Katelyn Culleton a ținut discursul
de deschidere la prima Adunare a Tinerilor din Irlanda
despre climă, care a fost prezentată de televiziunea
națională.

USA – Valiza solară
Koen Timmers a decis să crească nivelul de educație în
tabăra de refugiați Kakuma, învățând elevii refugiați prin
Skype. Pentru aceasta, el a trebuit să-și trimită propriul
laptop în tabără și a trebuit să stabilească o conexiune la
internet și să furnizeze sursa de alimentare. El i-a cerut
prietenului său profesorul american Brian Copes (Alabama)
să vină cu un fel de valiză solară cu panou solar și baterie
care să ofere unei școli africane electricitate gratuită. Elevilor
lui Brian le-au trebuit doar câteva luni pentru a veni cu o
valiză care să asigure încărcarea câteva laptopuri, telefoane
în fiecare zi și să ofere lumină unei singure clase. Brian,
Koen și profesorul australian Ken Silburn s-au întâlnit la
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Dubai mai târziu în acel an și Ken a fost cel care a adus
valiza în tabăra de refugiați. La un an după ce Koen și
Jennifer de la TAG au construit 2 școli ecologice în taberele
de refugiați din Kakuma cu suficiente panouri solare, astfel
încât nici clădirile ONU nu necesită acum generatoare de
motorină. Citiți mai multe despre valiza solară în școli:
https://innovationlabschools.com

Nigeria – central electrică cu utilizarea biomasei

Studenții nigerieni și-au creat propriile mici centrale electrice
utilizând biomasă împreună cu profesorul lor Olalekan
Adeeko. Biomasa este un material vegetal sau animal utilizat
pentru producerea de energie (electricitate sau căldură).
Odată terminate, elevii au adus aceste mici centrale în
comunitățile lor pentru a înlocui focul.

Indonezia - Cărămizi ecologice

Studenții indonezieni au făcut echipă cu o companie
(Texas Instruments) pentru a face învățarea mai autentică.
Au dezvoltat cărămizi ecologice, care le-a permis
reciclarea și refolosirea materialelor pentru a dezvolta
ceva nou. Acest lucru a fost mediatizat de televiziunea
națională.
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Belgia – Invitarea părinților în clasă

Cum să aduci schimbarea? Profesorul Olivier Dijkmans i-a
invitat pe părinții elevilor la sala de clasă pentru a le arăta ce
simt și cred elevii în legătură cu poluarea, utilizarea apei,
reciclarea, transportul cu mașina și prezentarea soluțiilor
elevilor. Părinții au avut o discuție cu copiii lor și această
abordare este o modalitate excelentă de a aduce
schimbarea de jos în sus.

USA – Acvaponia (Aquaponics)
Studenții lui Mike Soskil au creat legături virtuale cu elevii
africani de ani de zile. În 2018, au vorbit cu elevi din Malawi
care au susținut că au o precipitații insuficiente pentru a
crește plante. Din acest motiv, elevii creează o soluție prin
metoda acvaponică, care le permite să crească plante cu
80% mai puțină apă. Ei și-au împărtășit soluția cu prietenii
lor din Malawi și mai târziu în acel an Mike a fost invitat de
Universitatea Oxford (Marea Britanie) să împărtășească mai
multe despre acest proiect.

50 de țări - Lumea ecologică în Minecraft

Tehnologia are potențialul de a uni oamenii la nivel global.
Profesorul american Joe Fatheree a decis să creeze un
server Minecraft care să permită elevilor din întreaga lume
să creeze o nouă lume ecologică. În fiecare moment al zilei,
studenții din 50 de țări au construit panouri solare și alte
clădiri ecologice.

