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Realizarea unei schimbări de comportament
Dezvoltat de: Mindshift



Obiectiv
Acest modul își propune să definească modalitățile de realizare a schimbărilor
comportamentale, începând cu o analiză a percepției oamenilor cu privire la
adaptarea la schimbările climatice (CC), definind apoi principalii factori
declanșatori care pot inspira și permite un comportament de adaptare la
schimbările climatice și, în cele din urmă, subliniind importanța educației cu
privire la CC pentru a promova schimbările comportamentale.



Cunoștințe 1

Să demonstreze cunoștințe
privind percepția adaptării
la CC.

Cunoștințe 2

Să demonstreaze
cunoașterea elementelor 
declanșatoare de 
comportament.

Cunoștințe 3
Să demonstreze 
cunoașterea celor 3 factori 
principali ai schimbării 
comportamentului: 
1. educație privind
schimbările climatice (CC) 
și adaptarea la acestea; 
2. motivație pentru
schimbare;
3. bariere în calea
schimbării.



Abilitate 1
Definiți percepția publicului
cu privire la adaptarea la 
CC și atitudinile față de 
aceasta. 

Abilitate 2
Explicați trei factori 
declanșatori care pot 
inspira și permite un 
comportament de adaptare 
la schimbările climatice: 
1. apeluri emoționale;
2. stimulente și norme
sociale;
3. arhitectura de alegere.

Abilitate 3 și 4
Descrieți importanța 
educației cu privire la CC 
pentru a promova 
schimbarea 
comportamentului.

Explicați modul în care 
motivația poate modela
percepția și judecata, în
timp ce barierele
psihologice "dragonii
inacțiunii" limitează
adaptarea CC.



Responsabilități și
Autonomii 1

Aplicarea scalei New 
Ecological Paradigm (NEP) 
pentru a măsura susținerea
unei viziuni "pro-ecologice" 
asupra lumii și a teoriei
Value-Belief-Norm (VBN) 
pentru a examina
percepțiile publicului cu 
privire la CC.

Responsabilități și
Autonomii 2
Analizați factorii
declanșatori de 
comportament și aplicați-i
la o situație reală prin
evidențierea unor exemple
concrete și proiectarea
unor modele posibile.

Responsabilități și Autonomii 3

Concepeți un plan care să
încurajeze schimbarea
comportamentală pe baza
celor 3 factori principali
care o caracterizează.



GHIDUL 
MODULULUI
Aici puteți găsi un rezumat care 
prezintă principalele informații
factuale și conceptuale despre
subiectele din acest modul, 
pentru a vă oferi cunoștințele
necesare.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Adaptarea la schimbările climatice 
(CCA)
Proces care implică acțiuni practice de gestionare și prevenire a riscurilor generate
de impactul schimbărilor climatice. Ca răspuns global, procesul de adaptare
cuprinde: 1) acțiuni de conservare a ecosistemelor; 2) transformări graduale și/sau
majore ale ecosistemelor ca răspuns la consecințele schimbărilor climatice.

Având ca scop promovarea rezilienței, adică a capacității de a fi mai bine pregătiți
pentru a anticipa și a răspunde la adversități, ACC este, de asemenea, o
responsabilitate comună a guvernelor la diferite niveluri, a organizațiilor, a
comunităților și a indivizilor.



Factori de declanșare a 
comportamentului

Un declanșator poate fi o acțiune, un eveniment, un gând sau o situație specială care
duce la o schimbare de comportament. În contextul climei, schimbarea
comportamentului se referă la acțiunile pe care le întreprind indivizii pentru a se
adapta la o lume în schimbare.

Există trei factori declanșatori de comportament care pot determina o schimbare de
atitudine față de rezolvarea crizei climatice globale: apelurile emoționale
(declanșator intern); stimulentele și normele sociale (declanșator extern); și
arhitectura alegerii.



Educația și schimbările climatice
Ca element central al răspunsului la schimbările climatice, educația joacă un rol
crucial în promovarea culturii climatice, permițând în același timp indivizilor să își
schimbe și să își adapteze comportamentele și atitudinile față de mediu.

Educația de mediu, educația pentru dezvoltare durabilă, educația privind schimbările
climatice și educația privind adaptarea la schimbările climatice promovează educația
de la o vârstă fragedă cu privire la schimbările climatice și activitățile de învățare
continuă pe tot parcursul vieții (sensibilizare și formare) pentru a determina indivizii
să își sporească capacitățile de adaptare și de atenuare, precum și să adopte stiluri
de viață mai durabile.



Motivația pentru schimbare
Pe lângă educație, există diferite grade de motivație pentru a valorifica propriul
comportament individual de adaptare la schimbările climatice:

Apelurile emoționale, ca motivație intrinsecă, se referă la acțiunile întreprinse
pentru a determina o schimbare bazată pe valori, sentimente sau gânduri
individuale. Documentarul "O viață pe planeta noastră", realizat de Sir David
Attenborough, este un bun exemplu de utilizare a apelurilor emoționale pentru a
declanșa schimbări de comportament în ceea ce privește mediul înconjurător.



Motivația pentru schimbare
Stimulentele și normele sociale, ca motivații externe, au un impact semnificativ
asupra modului în care ne comportăm. "Greva școlară pentru climă", cunoscută și
sub numele de "Vinerea pentru viitor", este un exemplu de presiune socială pentru a
instiga la schimbări în ceea ce privește problemele de mediu.

Arhitectura de alegere descrie modul în care alegem, în funcție de modul în care este
prezentat sau conceput un anumit bun sau serviciu. Un studiu realizat de London
School of Economics a ajuns la concluzia că, în cazul în care mâncărurile vegetariene
sunt amestecate în meniurile obișnuite și nu sunt prezentate într-o secțiune specială,
crește opțiunea de a comanda mese mai sănătoase, cu un impact mai redus asupra
emisiilor de dioxid de carbon.



Bariere în calea schimbării
Barierele pot fi fizice, financiare sau psihologice:

▪ bariere individuale (de exemplu, lipsa de interes);

▪ bariere de responsabilitate (de exemplu, acțiunea mea nu va face diferența);

▪ bariere practice (de exemplu, infrastructura nu este disponibilă);

▪ paradoxul alegerii (de exemplu, prea multe opțiuni creează confuzie);

▪ și, o listă lungă de scuze.



TUTORIAL
Aici puteți găsi un set de fișe de 
sarcini autoexplicative, 
concepute special pentru a 
oferi exemple din lumea reală și
pentru a furniza informații
practice pentru a vă dezvolta
competențele. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



A fi de acord sau a nu fi de acord?
SUA tocmai a părăsit oficial Acordul de la Paris
Statele Unite - al doilea mare emițător de gaze cu efect de seră
din lume - s-a retras în mod oficial, la 4 noiembrie 2020, din
Acordul ONU privind schimbările climatice de la Paris din 2015.
(...) Retragerea americană nu a afectat doar acțiunile climatice
din SUA în sine, ci și acordul în ansamblu.



A fi de acord sau a nu fi de acord?
SUA tocmai a părăsit oficial Acordul de la Paris
Kizzier spune, de asemenea, aceasta a contribuit la reducerea
ambiției unor semnatari ai Acordului de la Paris, adaugă ea, 
multe țări nereușind să își mărească obiectivele de emisii așa cum 
ar fi trebuit să facă în acest an.

Citiți articolul complet aici: time.com/5907210/us-leaves-paris-
agreement-2020-election/

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


A fi de acord sau a nu fi de acord?
Pentru a defini percepția publică a adaptării CC și atitudinile față
de aceasta, veți efectua o analiză a problemei printr-un proces în
trei etape care se va încheia cu o scurtă activitate de scriere. Miza
acestei lucrări este Acordul de la Paris privind clima. Scrieți-vă
răspunsurile și notele la fiecare etapă!



Colectează

Căutați informații pentru a răspunde
la următoarele întrebări: 
• Ce este Acordul de la Paris?
• De ce este atât de important? 
• Câte țări sunt în acesta?
• Care sunt costurile Acordului de la 

Paris?

Revizuire
Analizați articolul: ‘The U.S. Just Officially 
Left the Paris Agreement. Can it Be a 
Leader in the Climate Fight Again?' 
concentrându-se pe:
• Impactul retragerii SUA.
• Răspunsul publicului la această 

decizie.
• Impactul acestei decizii asupra 

componentelor de atenuare/adaptare 
și de finanțare ale acordului.

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


Constatarea faptelor

Cercetați două articole opuse despre
Acordul climatic de la Paris: unul
care explică beneficiile și urgența
acestui pact și altul care prezintă
vocile care se opun. 

Rezumați informațiile obținute din 
ambele articole într-un "tabel cu 
argumente pro și contra".

Scrieți și împărtășiți

Pregătiți un scurt articol în care să vă
exprimați poziția față de Acordul de 
la Paris privind clima. 

După ce ați terminat articolul, 
căutați un forum/blog/pagină online 
despre problemele legate de 
schimbările climatice, postați-l și
urmăriți comentariile.



Un impuls pentru schimbare
Surorile peruane construiesc lagune în Anzi
Schimbările climatice au dus la condiții din ce în ce mai secetoase
pentru comunitățile din Anzii peruani. Surorile Quechua
Magdalena and Marcela Machaca au construit lagune în munți
pentru a colecta și "cultiva" apa de ploaie, la fel ca strămoșii
lor. Sursa: atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-
aripaylla/

https://www.facebook.com/ayacucho.aba/
https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/


Un impuls pentru schimbare
Pentru a explica modul în care apelurile emoționale,
stimulentele, normele sociale și arhitectura alegerii sunt factori
care facilitează schimbarea comportamentului, vi se va cere să
analizați un studiu de caz. Proiectul selectat este condus de
Asociacón Bartolomé Aripaylla (ABA) din Peru, care reacționează
la schimbările climatice prin restaurarea unor practici străvechi
de conservare a apei.



Un impuls pentru schimbare
Pentru a înțelege mai multe despre implicațiile proiectului ABA, citiți informațiile disponibile aici:
• Atlas of the future (https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/)
• Euroclima+ (https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-

women-preserve-water-to-confront-climate-change)
• BrightVibes (https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-

the-andes)
• Asociación Bartolomé Aripaylla

(https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__[0]=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M
8pA5gGMPyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--
bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-HxtykppSov-
T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC%2CP-R)

Aruncați o privire la lagune aici: https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q

https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/
https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-preserve-water-to-confront-climate-change
https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes
https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__%5b0%5d=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGMPyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-HxtykppSov-T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC,P-R
https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q


Explicați și reflectați
Cum apelează proiectul ABA la emoțiile
dumneavoastră ca un factor 
declanșator pentru a vă schimba
comportamentul față de schimbările
climatice? Descrieți 2/3 aspecte pentru
a vă susține răspunsul.

Notă mentală
Când v-ați gândit ultima dată la modul
în care modul dumneavoastră de viață
afectează planeta noastră? 

Explicarea și evaluarea
Oferiți 2/3 exemple de motive pentru
care proiectul ABA poate fi considerat
o intervenție care oferă stimulente
sociale pentru a încuraja
comportamente durabile.

Lista mea de comportamente durabile
Într-un tabel, enumerați 5 dintre
comportamentele dvs. durabile și
clasificați-le, folosind o scală Likert, în
funcție de frecvență și importanță. 



Explicați și potriviți
Descrieți principalele aspecte din 
proiectul ABA care reflectă modul în
care schimbarea arhitecturii de 
alegere pentru luarea deciziilor
poate avea un impact pozitiv în
conservarea apei.

Cartografierea comportamentului
meu durabil
Într-un tabel, asociați
comportamentele dvs. durabile cu o 
problemă de mediu, de exemplu, 
emisiile atmosferice, consumul de 
energie, gestionarea deșeurilor etc. 

Manifestul schimbării

Scrieți un mic manifest pentru a 
vă angaja să faceți schimbări care 
să vă conducă la adoptarea
progresivă a unui stil de viață mai
sustenabil: includeți trei afirmații
și domeniile pe care trebuie să le 
îmbunătățiți; scrieți afirmațiile
sub formă de obiective din care 
puteți concepe cu ușurință un 
plan de acțiune.



Educația este durabilă
Pentru a sublinia importanța educației cu privire la CC în vederea
promovării schimbării comportamentale, veți elabora un exercițiu de
cartografiere a resurselor existente pentru a vă ajuta, în calitate de
educator, să reorientați programele și practicile educaționale pentru
a aborda problemele climatice și de mediu.



Educația este durabilă
Schimbările climatice și durabilitatea sunt strâns legate între ele.
Educația este cheia pentru realizarea unui viitor durabil. Dar nu
numai pentru a ne învăța despre durabilitate și schimbările climatice.
Ca disciplină, educația este ea însăși o sursă de inspirație pentru
practicile de sustenabilitate.



Educația este durabilă
Va trebui să parcurgeți o metodologie de cercetare în trei etape,
ca prim pas pentru a vă elabora "Foaia de parcurs pentru
schimbare", un plan strategic de reorientare a practicilor și
metodologiilor educaționale pentru a aborda întotdeauna
sustenabilitatea și pentru a promova adoptarea unor stiluri de
viață sustenabile.



Cercetare și listă
O bază conceptuală solidă este
importantă în orice proces de 
cunoaștere:
• Cercetări despre educație -

schimbări climatice - durabilitate. 
• Creați-vă baza de date privind

schimbările climatice, incluzând
subiecte precum "schimbări
climatice", "adaptare", "atenuare". 

• Crește-ți lista pe măsură ce
avansați în cercetare.

Faceți un bilanț

În urma etapei inițiale de cercetare, 
faceți o trecere în revistă generală a 
priorităților și planurilor naționale
existente cu privire la: 
• Schimbările climatice și sectoarele

de mediu/economice conexe.
• Educație și formare privind

schimbările climatice și/sau planuri
educaționale de mediu.

• Educația pentru dezvoltare
durabilă.



Comparați

Aliniați politicile naționale privind
schimbările climatice și programele
de învățământ sau programele
educaționale pe care le 
implementați.

Faceți trimiteri încrucișate între
aceste informații și subiectele legate 
de educația privind dezvoltarea
durabilă.

Foaie de parcurs pentru
schimbare

Redactează-ți planul de acțiune, 
inclusiv:
1. Ce? Subiecte de abordat

(transdisciplinaritate)
2. De ce? Motive pentru a schimba

și a acționa
3. Cine? Elevii dumneavoastră și

contextele lor
4. Cum? Resurse și metodologii



Un apetit pentru schimbare
Deșeurile alimentare și impactul lor asupra schimbărilor
climatice
Experții sunt mai mult sau mai puțin de acord că, producând mult
mai multă hrană decât este necesar, lumea folosește mai multe
resurse - multe dintre ele cu implicații asupra schimbărilor
climatice - decât este necesar. Acest lucru poate însemna emisii
inutile de gaze cu efect de seră, de la îngrășăminte la fabricarea
ambalajelor, de la refrigerare la gătit și până la eliminarea
excesului.



Un apetit pentru schimbare
Deșeurile alimentare și impactul lor asupra schimbărilor
climatice
În plus, există o presiune suplimentară asupra resurselor deja
solicitate, cum ar fi apa și terenurile, care se pot confrunta cu
condiții marginale pentru producția agricolă ca urmare a
impactului schimbărilor climatice.

Citiți articolul complet aici : https://www.wwf.org.uk/what-can-i-
do/10-tips-help-you-eat-more-sustainably

https://www.wwf.org.uk/what-can-i-do/10-tips-help-you-eat-more-sustainably


Un apetit pentru schimbare
V-ați gândit vreodată la impactul pe care îl are dieta
dumneavoastră asupra mediului? Pentru a explica modul în care
motivația poate modela percepția și judecata, în timp ce
barierele psihologice limitează adaptarea CC, veți examina
impactul alimentației dvs. asupra plantei și apoi vă veți angaja la
o acțiune specifică pentru a eradica un obicei prost și a instala
unul nou.



Examinare
Citiți articolul sugerat, reflectați și
luați notițe despre obiceiurile dvs. 
alimentare și apoi:
• Stabiliți o acțiune de schimbare a 

unui obicei care poate contribui la 
reducerea impactului alimentației
dvs. asupra mediului (de exemplu, 
să gătiți o masă pe săptămână (sau
pe lună!) care să fie compusă în
întregime din ingrediente locale).

Studiu

Citiți despre the six main strategies for 
habit creating:

1. Asigurarea unui mediu stabil
de susținere.

2. Simplificați lucrurile.
3. Exersați și repetați.
4. Valorificarea contextului.
5. Dezvoltarea de indicii și 

recompense.
6. Construiți o motivație

semnificativă.

https://www.thebearchitects.com/assets/uploads/TBA_Warc_How_to_use_behavioural_science_to_build_habits.pdf


Acțiune
Instalarea unui obicei necesită
consecvență și concentrare. Odată
ce v-ați definit acțiunea:
• Elaborați un plan realist, care să

includă momentul și locul în care 
veți acționa.

• Evaluați-vă progresul pentru a vă 
verifica nivelul de angajament.

• Utilizați cel puțin una dintre 
strategiile de creare a 
obiceiurilor.

Reutilizare

Pas cu pas - este cheia schimbării
comportamentelor. Nu vă
supraîncărcați cu noi obiective. 
Definiți cel puțin o provocare
majoră la care să lucrați pe
parcursul a cel puțin un an. Repetați
acest model pentru a identifica alte
obiceiuri pe care le aveți și care au 
un impact negativ asupra planetei.



SFATURI PRACTICE
Aici puteți găsi o listă de 
verificare a punctelor care să vă
ajute să vă dezvoltați în
continuare valorile și
comportamentele necesare
pentru a oferi educație reală
pentru adulți cu privire la 
schimbările climatice.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑ Schimbările climatice necesită o schimbare a 
comportamentului individual, faceți o listă a impactului
personal asupra planetei și fiți responsabili pentru
acțiunile/inacțiunile dumneavoastră.

❑ Fiți o sursă de inspirație și folosiți social media pentru a 
milita pentru schimbările climatice. Difuzați toate realizările
dvs. pentru a reduce impactul negativ asupra mediului.



❑Educația privind schimbările climatice necesită
transdisciplinaritate. Cooperați cu alți educatori pentru a 
implementa proiecte locale privind schimbările climatice.

❑ Înscrieți-vă în campaniile naționale sau internaționale de 
acțiune pentru climă, cum ar fi "Zilele Pământului" sau "Pactul
european pentru climă" și angajați-vă să fiți ambasador al 
pactului pentru climă!



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



https://www.youtube.com/w
atch?v=64R2MYUt394
(trailer oficial)

David Attenborough: 
O viață pe planeta
noastră - documentar
despre schimbările
devastatoare ale 
planetei noastre

Schimbări
climatice

https://www.youtube.com/watch?v=64R2MYUt394


www.unesdoc.unesco.org/ark:
/48223/pf0000219752

Curs online de 
șase zile despre
schimbările
climatice pentru
profesori

Educația la 
schimbările

climatice



www.un.org/sustainabledevel
opment/wp-
content/uploads/2018/10/Laz
yPersonGuide.pdf

Ghidul leneșului 
pentru salvarea 
lumii

Acțiuni
privind

schimbările
climatice



www.cooldavis.org/wp-
content/uploads/Guide-on-
behaviour-change.pdf

Schimbarea
comporta-
mentală

Ghid pentru 
proiectarea 
programelor de 
schimbare a 
comportamen-
tului privind 
schimbările 
climatice.



www.who.int/about/communi
cations/actionable/behaviour-
change

Sfaturi de top 
pentru a 
concepe o 
campanie de 
schimbare a 
comportamentu
lui!

Campanii
pentru

schimbarea
comportamen

telor



"The European Commission's support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents, which reflect the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein."
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