
Programul TAKE IT CPD: modulul 8
Dezvoltarea și exersarea abilităților de acțiune
relevante Dezvoltat de: Evolve Global Solutions, UK



Scop
Să evidențieze cele mai relevante abilități care să permită indivizilor să
acționeze în vederea adaptării la schimbările climatice (CC), devenind un 
individ care știe despre climă și un punct de referință pentru comunitate.



Cunoștințe

Să demonstreze
cunoașterea celor mai
relevante abilități pentru a 
lua măsuri de adaptare la 
schimbările climatice (CC)

Competențe

Explicarea modului de a fi 
un "planeteer" (persoană
care cunoaște clima) și a 
modului de a fi un "punct
de referință" pentru a 
împuternici indivizii și
comunitatea.

Prezentați elementele
fundamentale ale 
economiei circulare

Responsabilități și autonomie

Elaborarea de strategii
pentru a ghida o serie de 
inițiative care să permită
persoanelor să acționeze în
ceea ce privește CC și
adaptarea la CC



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

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Adaptarea la schimbările climatice (CC)
Cum să reducem efectele negative ale schimbărilor climatice și cum să profităm de 
toate oportunitățile care apar; adaptarea anticipativă se referă la acțiunile
întreprinse înainte ca efectele să devină observabile, iar adaptarea reactivă se aplică
după observarea efectelor inițiale ale schimbărilor climatice.



Persoane responsabile din punct 
de vedere ecologic
persoanele responsabile din punct de vedere ecologic trebuie să aibă cunoștințele, 
încrederea și motivația necesară pentru a fi capabile atât să își reducă impactul
actual (atenuare), cât și să facă față provocărilor pe care le-ar putea aduce viitorul
(adaptare).



Economie circulară
Un model de producție și consum, care presupune partajarea, închirierea, 
reutilizarea, repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și produselor
existente pe cât posibil, prelungind ciclul de viață al acestora.



Planeteer (Planet-eer)
A fi un "planeteer" înseamnă a avea cunoștințe despre climă și a înțelege influența
noastră asupra climei și influența climei asupra noastră și a societății - și, prin
acțiune, a contribui la protejarea mediului și a influența pe alții să atenueze
schimbările climatice.



Împuternicirea individuală
împuternicirea individuală cuprinde trei componente: credința că cineva are 
capacitatea de a influența un anumit context (componenta intrapersonală), 
înțelegerea modului în care funcționează sistemul în acel context (componenta
interacțională) și implicarea în comportamente pentru a exercita controlul în cadrul
contextului (componenta comportamentală)



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



Acțiune de inspirație - Deveniți un planeteer!
În cadrul agendei privind schimbările climatice și a obiectivelor de dezvoltare
durabilă, factorii de decizie recunosc rolul important al educației adulților în
creșterea nivelului de cultură climatică a persoanelor, care pot deveni factori
de schimbare și modele de urmat în lupta mondială împotriva schimbărilor
climatice. Astfel, furnizorii de educație a adulților sunt chemați să își
demonstreze capacitatea de a concepe noi abordări pedagogice pentru a 
spori implicarea și responsabilizarea indivizilor și a comunităților lor locale.



Acțiune de inspirație - Deveniți un planeteer!
Un exemplu din lumea reală
Pentru a spori implicarea și responsabilizarea elevilor, a personalului și
a comunității locale, un colegiu VET de dimensiuni medii din Londra a 
dezvoltat o strategie la nivelul întregii organizații pentru a inspira
adaptarea la schimbările climatice.  O parte a strategiei a constat în
punerea în aplicare a unui plan de reducere a emisiilor de dioxid de 
carbon pe 5 ani, care a redus emisiile cu 33% în 4 ani.  A fost
nominalizat de Times Educational Supplement pentru "practici
remarcabile în domeniul sustenabilității".



Acțiune de inspirație - Deveniți un planeteer!
Un exemplu din lumea reală

Unele dintre activitățile în care s-a implicat colegiul au fost: introducerea unei "zile de 
călătorie ecologică", încurajând personalul și studenții să meargă cu bicicleta la locul de 
muncă; înființarea unor forumuri prietenoase cu clima și organizarea de bloguri lunare; 
organizarea unei expoziții de inițiere care a cerut tuturor domeniilor de învățământ să
prezinte un proiect - printre acestea se numără studenții de la construcții care au 
proiectat o casă ecologică, studenții de la coafură care au prezentat produse ecologice
prin intermediul unei prezentări de modă, studenții cu dizabilități de învățare care au 
realizat și vândut produse reciclate.



Ce se întâmplă?
1) Explorați ce face deja organizația

dumneavoastră în ceea ce privește
adaptarea la schimbările climatice.  Faceți
o listă și identificați încă 2 lucruri pe care 
organizația le-ar putea face.

2) Identificați 2 sau 3 organizații sau
companii care au un profil ridicat în zona 
dumneavoastră.  Identificați ce fac
acestea în ceea ce privește adaptarea la 
schimbările climatice.  Faceți o listă.  
Identificați orice lucru pe această listă pe
care l-ați putea adăuga pentru organizația
dumneavoastră.

Aflați mai multe!

1) Citiți pagina de internet Take it! Step 
Framework - Pasul 5 "Acțiuni pentru a 
stimula adaptarea la schimbările
climatice" și identificați 3 lucruri despre
care ați dori să aflați mai multe.  
Cercetați-le.

2) După ce ați citit Pasul 5, notați 2 lucruri
pe care credeți că le-ați putea face 
împreună cu elevii/colectivul
comunității dumneavoastră pentru a 
sprijini adaptarea la schimbările
climatice.



Schimbarea percepțiilor

Folosind informațiile pe care le-
ați obținut din cele două sarcini
anterioare, creați un poster care 
să ilustreze acțiunile pe care 
organizația/elevii dumneavoastră
le-ar putea întreprinde pentru a 
sprijini adaptarea la schimbările
climatice.

Să o scoatem la lumină

Scrieți un scurt articol
(maximum 300 de cuvinte) 
pentru a-i inspira pe alții să
facă o schimbare pentru a 
sprijini adaptarea la 
schimbările climatice.  
Postați acest articol pe
rețelele de socializare.



Cei 3 R - Reducere, Reciclare, Recompensă!
Districtul școlar Pasco County Florida School District a redus
deșeurile solide cu aproximativ 40% și a scăzut costurile de 
eliminare a deșeurilor de la 600.000 de dolari la 300.000 de dolari
anual.  De asemenea, câștigă aproape 50.000 de dolari pe an prin
vânzarea și licitația de fier vechi și echipamente vechi, precum și
de containere pentru băuturi.  Districtul operează un program de 
reciclare cuprinzător care include: cutii de aluminiu, baterii de uz
casnic, carton, telefoane mobile, electronice, tăvițe de spumă.



Ce cumpăr?

1) Faceți o listă cu tot ce ați cumpărat în
ultima lună.

2) Încercuiți tot ceea ce nu era necesar
să cumpărați!

3) Puneți o bifă lângă orice lucru de pe
listă care avea ambalaje inutile.

4) Identificați 1 acțiune pe care o veți
întreprinde în urma acestei analize a 
"achizițiilor".

Schimbarea obiceiurilor

1) Uitați-vă din nou la lista dumneavoastră de 
cumpărături - ce articole ați putea înlocui
cu alternative mai prietenoase cu clima?  
(Gândiți-vă la modul în care a fost fabricat
sau cultivat articolul, la modul în care a 
fost comercializat și la modul în care a fost
ambalat)

2) Identificați un lucru pe care îl faceți și pe
care l-ați putea schimba cu ușurință pentru
a contribui la protejarea mediului - ar
putea fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta, 
alimente alternative etc.



Reducerea:  Dieta climatică!
1) Împreună cu un coleg, un prieten sau un 

membru al familiei, notați modalitățile
prin care ați putea reduce consumul
inutil (gândiți-vă la bunuri și metode de 
transport).

2) Gândiți-vă împreună la un plan pentru o 
"dietă climatică" prin care să vă angajați
să modificați consumul și să monitorizați
împreună aceste schimbări.  Nu uitați că
pașii mici pot face o mare diferență!

Reciclarea:  Dieta climatică!

1) Împreună cu colegul sau prietenul dvs., 
adăugați o secțiune la planul dvs. intitulată
"reciclare".

2) Faceți împreună o listă cu lucrurile pe care 
le-ați aruncat în ultimele 2 săptămâni.

3) Identificați orice lucru de pe listă care ar fi 
putut fi refolosit.

4) Decideți asupra acțiunilor de reciclare care 
vor face parte din "dieta climatică", planificați
și monitorizați împreună aceste acțiuni.



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



❑ Creați un grup de lucru CCA (adaptarea la schimbările
climatice) în cadrul organizației dumneavoastră; identificați
obiectivele și activitățile grupului.

❑ Conceperea unui blog lunar sau trimestrial care să furnizeze
informații locale, naționale și internaționale în legătură cu 
schimbările climatice și care să fie folosit atât pentru a inspira
cât și pentru a raporta acțiunile din cadrul organizației.



❑ Îndatoriți toți educatorii din cadrul organizației
dumneavoastră să a) identifice modele de rol în legătură cu 
schimbările climatice cu care elevii se vor identifica și să le 
promoveze și b) să conceapă lecții care să dezvolte cunoștințe
și să promoveze acțiuni de protejare a mediului.

❑ Elaborați un chestionar "Cât de responsabil sunt eu din 
punct de vedere climatic?" pentru a fi utilizat cu elevii și
folosiți acest chestionar pentru a organiza discuții despre
schimbările pe care le-ar putea face.



❑Să aveți o zi "verde" în fiecare lună, care să încurajeze pe toată
lumea din cadrul organizației să aleagă mijloace de transport 
alternative (mersul pe jos, mersul cu bicicleta, folosirea în comun a 
mașinii) și să aibă în fiecare lună un obiectiv de reciclare pentru
anumite obiecte care trebuie aduse la reciclare.

❑ Elaborați proiecte specifice curriculumului care să solicite elevilor
să efectueze cercetări și să elaboreze un produs, un poster, un 
articol, o lucrare artistică etc. care să promoveze acțiunea climatică
în contextul propriului lor domeniu profesional.



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Adaptare la 
schimbările

climatice

https://www.bioregional.com
/news-and-opinion/what-can-
i-do-to-help-achieve-one-
planet-living

Strategii și 
resurse practice 
pentru 
adaptarea la 
schimbările 
climatice



Economie
circulară

https://www.crns.org.uk/abo
ut-us/circular-economy/

Informații 
generale și 
infografice utile 
privind 
promovarea 
economiei 
circulare



Resurse
pentru

educație

https://climateoutreach.org/r
eports/britain-talks-climate/

Un set de 
instrumente
bazate pe
dovezi pentru a 
sprijini
angajamentul în
ceea ce privește
schimbările
climatice.



Ajutor
practic!

https://ypte.org.uk/lesson-
plans/climate-changePlanuri de lecții

și resurse gata
făcute



"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."
2019-1-BE01-KA204-050400
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