
Programul TAKE IT CPD: modulul 1

Înțelegerea schimbărilor climatice și a impactului 
acestora

Dezvoltat de: CEDRU, PT



Obiectiv
Această unitate își propune să prezinte subiectul schimbărilor climatice, 
faptele și cronologia asociată, precum și impactul acestora asupra sistemelor 
naturale și umane. 



Cunoștințe

Demonstrarea cunoașterii 
cronologiei faptelor asociate 
cu schimbările climatice și a 
impactului măsurabil asupra 
sistemelor naturale și umane

Competențe
Evidențiați faptele 
cronologiei schimbărilor 
climatice, explicând motivele 
evoluției acesteia.
Discutați impactul măsurabil 
al schimbărilor climatice 
asupra sistemelor naturale și 
umane, analizând 
consecințele acestora la nivel 
local și global.

Conceperea de materiale 
informative și educaționale 
privind schimbările climatice și 
impactul acestora asupra 
sistemelor naturale și umane.

Responsabilități și autonomie



GHIDUL 
MODULULUI 

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Aici puteți găsi un rezumat al 
principalelor informații factuale
și conceptuale care vă oferă 
cunoștințele necesare pentru a 
înțelege subiectele acestui 
modul.



Schimbările climatice: fapte și 
cronologie
1800-1890:
▪ nivelul de CO2 din atmosferă este de aproximativ 290 ppm (părți pe milion)
▪ temperatura medie globală este de aproximativ 13,7°C
▪ Industria 1.0: cărbunele și căile ferate accelerează emisiile de gaze cu efect de 

seră (GES), în timp ce îmbunătățirea producției agricole și a condițiilor sanitare 
accelerează creșterea populației.



Schimbările climatice: fapte și 
cronologie
1890-1960:
▪ nivelul de CO2 din atmosferă este de aproximativ 315 ppm (părți pe milion)
▪ temperatura medie globală este de aproximativ 13,9°C
▪ Industria 2.0: îngrășămintele și alte produse chimice, energia electrică și 

îmbunătățirea sănătății publice accelerează și mai mult creșterea populației



Schimbările climatice: fapte și 
cronologie
1960-2021:
▪ nivelul de CO2 din atmosferă este de aproximativ 415 ppm (părți pe milion)
▪ temperatura medie globală este de aproximativ 14,8°C
▪ Industrii 3.0 și 4.0: creșterea considerabilă a numărului de dezastre, cum ar fi 

ciclonii tropicali, secetele cu temperaturi extreme, incendiile de pădure, 
inundațiile și intensificarea avertismentelor din partea oamenilor de știință cu 
privire la schimbările climatice.



Adaptarea la schimbările climatice: 
prezentare generală
Tendințe îngrijorătoare:

Tendințele actuale de încălzire sunt fără echivoc. Gazele cu efect de seră eliberate 
de activitățile umane sunt responsabile pentru o mare parte din încălzirea observată 
în ultimii cincizeci de ani. Se preconizează că încălzirea va continua să crească în 
următoarele decenii.



Adaptarea la schimbările climatice: 
prezentare generală
Impact:

Schimbările climatice au deja un impact măsurabil asupra sistemelor naturale și 
umane. Se așteaptă ca efectele să se intensifice și să fie mai severe. Acțiunile de 
adaptare sunt esențiale pentru a face față efectelor preconizate. Cu toate acestea, 
adaptarea are o limită și sunt necesare măsuri de atenuare pentru a reduce 
gravitatea efectelor.



Adaptarea la schimbările climatice: 
prezentare generală
Cercetare:

Cercetarea este esențială pentru a umple lacunele în cunoștințe, reducând astfel 
incertitudinea și facilitând luarea deciziilor legate de schimbările climatice. De 
asemenea, este relevantă pentru îmbunătățirea modului în care predăm și învățăm 
despre diferitele dimensiuni asociate cu schimbările climatice.



Adaptarea la schimbările climatice: 
tipologii
IPCC (Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice)
definește adaptarea ca fiind o ajustare a sistemelor naturale sau umane ca răspuns
la stimuli climatici reali sau așteptați, care atenuează daunele sau exploatează
oportunități benefice. IPCC diferențiază în continuare tipologiile de adaptare.



Adaptarea la schimbările climatice: 
tipologii
Adaptarea anticipată
Măsuri luate înainte ca efectele schimbărilor climatice să fie observate. Denumite și 
adaptare proactivă.



Adaptarea la schimbările climatice: 
tipologii
Adaptare autonomă
Măsuri luate, nu ca răspuns conștient la stimulii climatici, ci care sunt declanșate de
schimbările ecologice din sistemele naturale și de schimbările de piață și de
bunăstare din sistemele umane. Denumite și adaptare spontană.



Adaptarea la schimbările climatice: 
tipologii
Adaptarea planificată
Măsuri care sunt rezultatul unei decizii politice deliberate, bazate pe conștientizarea
faptului că condițiile s-au schimbat sau sunt pe cale să se schimbe și sunt necesare
pentru a reveni la - sau a menține - o stare dorită.



TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Aici puteți găsi un set de fișe de 
sarcini autoexplicative, special 
concepute pentru a oferi 
exemple din lumea reală și 
pentru a vă furniza informații 
practice pentru a vă dezvolta 
competențele.



Impactul schimbărilor climatice
Efectele schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și umane sunt
numeroase și variate și se extind pe toate continentele și oceanele.
Aceste impacturi includ, printre altele, afectarea resurselor de apă din
punct de vedere cantitativ și calitativ, modificarea modelelor de
migrație, extinderea geografică și abundența speciilor terestre și
acvatice, precum și impactul asupra populației umane, și anume asupra
sănătății și calității vieții acestora.



Impactul schimbărilor climatice
De exemplu, fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi valurile de
căldură, seceta, inundațiile, ciclonii și incendiile de pădure, pot avea
consecințe devastatoare pentru populația umană. Deși termenul de
„refugiat climatic" nu există în dreptul internațional, în anumite
regiuni ale planetei, familiile și comunitățile au început deja să resimtă
consecințele schimbărilor climatice, care le-au forțat să își părăsească
locuințele. Este o nouă realitate care provoacă îngrijorare, indiferent
dacă dorim să numim aceste populații „refugiați climatici" sau
„persoane strămutate în contextul dezastrelor și al schimbărilor
climatice".



Ce știți despre „refugiații 
climatici"?

Căutați informații pentru a răspunde 
la următoarele întrebări: 
• Ce sunt „refugiații climatici"?
• În ce regiuni ale planetei există 

mai mulți „refugiați climatici"?
• Cum pot fi protejați „refugiații 

climatici"?

Aflați mai multe!
Analizați informațiile disponibile pe 
www.unhcr.org/climate-change-and-
disasters.html, concentrându-vă asupra
• impactului climatic care contribuie la 

creșterea numărului de „refugiați 
climatici";

• rolului Înaltului Comisariat al ONU 
pentru Refugiați  în sprijinirea 
„refugiaților climatici";

• dezastrelor care au generat mișcări de 
„refugiați climatici".

http://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html


Reflectați!

Căutați un articol/informații despre 
„refugiații climatici" și implicațiile 
sociale și economice asociate. 
Rezumați informațiile adunate într-
o listă cu două coloane care să 
evidențieze principalele implicații: 
pe o coloană implicațiile sociale și 
pe cealaltă coloană implicațiile 
economice.

Scrieți și împărtășiți!

Pregătiți o scurtă notă, care să nu 
depășească o pagină A4, în care să 
rezumați opiniile dumneavoastră cu 
privire la problema „refugiaților 
climatici". 
După ce ați finalizat și revizuit nota 
dvs., vă sugerăm să  vi le distribuiți 
prin intermediul paginii de Facebook 
TAKE IT. Urmăriți apoi comentariile și 
implicați-vă.
www.facebook.com/TAKEitClimateChange 

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Impactul schimbărilor climatice
Ecosistemele terestre și marine joacă un rol important în reglarea
climei. În prezent, acestea absorb aproximativ jumătate din toate
emisiile de carbon provenite din activitățile umane.
Biodiversitatea și ecosistemele ne ajută să ne adaptăm la schimbările
climatice și să atenuăm efectele acestora. Ele reprezintă o parte
esențială a efortului nostru de combatere a schimbărilor climatice.
Colaborarea cu natura - și nu împotriva ei - are multiple avantaje și în
ceea ce privește conservarea mediului.



Impactul schimbărilor climatice
În același timp, schimbările climatice afectează sistemele naturale.
Impactul asupra sistemelor naturale și pierderea continuă a
biodiversității și degradarea ecosistemelor diminuează capacitatea
acestora de a furniza servicii esențiale până la punctul în care suntem
în pericol de a atinge praguri de ireversibilitate.



Impactul schimbărilor climatice
Prin conservarea naturii și refacerea ecosistemelor, reducem
vulnerabilitatea și impactul și creștem reziliența. Conservarea și
restaurarea naturii sunt principalii noștri aliați în lupta împotriva
schimbărilor climatice și nu implică costuri mari.



Impactul schimbărilor climatice
Schimbările climatice afectează și au un impact asupra biodiversității.
Este una dintre cauzele pierderii biodiversității. În același timp,
schimbările climatice se vor accelera și mai mult dacă biodiversitatea
și ecosistemele nu sunt protejate în mod eficient.



Ce știți despre impactul 
schimbărilor climatice asupra 
sistemelor naturale?
Căutați informații pentru a răspunde 
la următoarele întrebări: 
• Care sunt principalele efecte ale 

schimbărilor climatice asupra 
naturii?

• Cum contribuie conservarea 
naturii la combaterea schimbărilor 
climatice?

Reflectați!
Aflați care este impactul 
schimbărilor climatice asupra 
sistemelor naturale din Danemarca 
citind următorul articol: 
https://en.klimatilpasning.dk/secto
rs/nature/climate-change-impact-
on-nature/ 

Apoi, reflectați asupra impactului 
pe care schimbările climatice îl au 
asupra sistemelor naturale din țara 
dumneavoastră.

https://en.klimatilpasning.dk/sectors/nature/climate-change-impact-on-nature/


SFATURI PRACTICE
Aici puteți găsi o listă de 
verificare a punctelor care vă 
vor ajuta să vă dezvoltați în 
continuare valorile și 
comportamentele necesare 
pentru a oferi adulților o 
educație reală privind 
schimbările climatice. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑ Rugați cursanții să cerceteze schimbările climatice globale 
observate în ultimele două secole și scenariile climatice 
preconizate până în 2100, consultând link-urile către site-urile 
web furnizate în acest modul.

❑ Instalați pe smartphone aplicația NASA „Earth Hero: Climate 
Change" și urmăriți clima și schimbările recente și scenariile 
climatice preconizate



❑ Răspândiți vestea despre Climate Refugees, o organizație 
pentru drepturile omului care solicită protecția și drepturile 
persoanelor strămutate din cauza schimbărilor climatice.



LECTURI UTILE
Aici puteți găsi o listă de resurse 
on-line relevante, organizate în 
funcție de subiectele modulului.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Schimbări 
climatice

https://climate.nasa.gov/Informații 
științifice 
actualizate 
despre semnele 
vitale ale 
planetei Pământ

https://climate.nasa.gov/


Schimbări 
climatice

www.un.org/en/sections/issu
es-depth/climate-change/

Site-ul 
Națiunilor Unite 
privind 
schimbările 
climatice

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/


Schimbări 
climatice

www.nrdc.org/stories/global-
climate-change-what-you-
need-know

Site-ul NRDC 
privind 
schimbările 
climatice 
globale

http://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know


Impactul 
schimbărilor 

climatice

https://warmheartworldwide.or
g/climate-
change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC
9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAar
Fn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6
vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB

Portalul privind 
schimbările 
climatice și 
impactul asupra 
sistemelor 
naturale și 
umane

https://warmheartworldwide.org/climate-change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAarFn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB


Refugiații 
climatici

www.climate-refugees.org/

Portalul 
organizației 
pentru drepturile 
omului care 
solicită protecția și 
drepturile 
persoanelor 
strămutate din 
cauza schimbărilor 
climatice

http://www.climate-refugees.org/


„Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru 
realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar 
Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru 
orice utilizare a informațiilor conținute în acestea."
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