
Programul TAKE IT CPD: modulul 10
Învățare socială și pedagogii emancipatoare pentru
stimularea acțiunilor adecvate de adaptare la 
schimbările climatice Dezvoltat de: CIEP



Scop
Să ofere cursanților cunoștințe despre pedagogiile social-
constructiviste și emancipatoare ca mijloace de împuternicire a 
oamenilor pentru a-și asuma un rol principal în acțiunile de 
adaptare la schimbările climatice (CC).



Cunoștințe
K1.
Demonstrarea cunoștințelor 
despre teoriile social-
constructiviste centrate pe adulți 
și despre strategiile de încurajare a 
mecanismelor de acțiune privind 
adaptarea la schimbările climatice.
K2.
Demonstrarea cunoștințelor 
privind diferitele pedagogii 
emancipatoare.
K3.
Demonstrarea cunoștințelor 
privind teoriile de analiză critică și 
strategică. 

Competențe
S1. 
Explicați corelația dintre învățarea 
socială și acțiunile de adaptare la 
schimbările climatice (CC).
S2. 
Identificați factorii și reprezentările 
care promovează învățarea 
emancipatoare și socială în cadrul 
inițiativelor de adaptare la CC, ținând 
cont de experiențele personale de 
viață ale publicului.
S3.
Identificați cunoștințele utile și 
necesare pentru o analiză critică a 
acțiunilor de adaptare la schimbările 
climatice

Responsabilități și autonomie

C1. 
Elaborarea de strategii pentru a 
stimula și co-construi acțiuni de 
adaptare la CC prin învățare socială
și pedagogii emancipatoare.



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



1.1 Teoria învățării sociale (Bandura)

Patru principii de învățare în propriul mediu social și aplicațiile sale pentru adulți. 1. Atenția: 
capacitatea de a se concentra asupra sarcinilor care trebuie îndeplinite; 2. Retenția: capacitatea 
de a interioriza informațiile; 3. Reproducerea: capacitatea de a reproduce informațiile învățate 
anterior (comportament, abilități, cunoștințe) atunci când este necesar; 4. Motivația: capacitatea 
de a dezvolta un sentiment de eficacitate/eficiență personală (SEP) pentru a mobiliza resurse 
adecvate și a stabili obiective realiste și adecvate. Patru surse se află la originea SEP: experiențele 
trecute, persuasiunea verbală, experiențele vicariante și condițiile/statele fiziologice. 



1.2 Conflictul socio-cognitiv
Concept care evidențiază influența pozitivă a interacțiunilor sociale asupra învățării. În anumite 
condiții, învățarea de la egal la egal este superioară învățării, deoarece dă naștere la 
confruntări de puncte de vedere care generează punerea în discuție a reprezentărilor și prin 
urmare, apariția de noi cunoștințe. Ea favorizează învățarea prin cooperare, rezolvarea 
sarcinilor complexe, dar este contraproductivă pentru învățarea simplă. Patru efecte: 1. 
Decentrarea față de propriul punct de vedere; 2. Colectarea de informații sau de idei noi; 3. 
Consolidarea implicării și a motivației (SEP); 4. Învățarea de competențe sociale (ascultare 
activă, empatie, argumentare...). 



1.3 Abstractizare (Britt-Mari Barth)

Etapă esențială în construcția cunoașterii, procesul de abstractizare se bazează pe capacitatea 
de a selecta caracteristicile esențiale ale unui obiect pentru a-l identifica, a-l clasifica într-o 
categorie și a-l distinge de un altul, permițând astfel stăpânirea obiectului și a mediului. Două 
concepte cheie în învățare: 1. Recunoașterea atributelor specifice ale conceptului și a relațiilor 
dintre ele; 2. Înțelegerea complexității procesului cu strategiile sale mentale (formularea de 
ipoteze, testarea, reajustarea). Trei pași de urmat: 1. Explorarea și observarea; 2. 
Reprezentarea mentală; 3. Abstractizarea. 



1.4 Strategii de învățare (Leclercq et Poumay)

Taxonomia celor opt metode de învățare: 1. Imitația: învățarea prin urmărirea unei persoane care 
execută acțiunile corecte (observarea, explicarea acțiunilor, a alegerilor și a deciziilor luate); 2. 
Receptarea: primirea de informații de la o persoană mai expertă; 3. Exercițiul: util pentru 
integrarea și automatizarea procedurilor; 4. Explorarea: explorarea resurselor pe cont propriu; 5. 
Experimentarea: învățarea prin abordarea prin încercări și erori (laborator, jocuri de rol etc.); 6. 
Creația: scenariu în care sunt posibile diferite abordări și rezultate (pedagogia proiectelor); 7. 
Dezbaterea: compararea cunoștințelor, a reprezentărilor lor (colegi, experți etc.); 8. Meta-
reflecția sau autoreglarea: proces dinamic prin care cel care învață își planifică, monitorizează și 
evaluează învățarea. 



2.1 Pedagogia emancipatoare "Circept"
Acest CIRCEPT (contracția dintre CIRconference și conCEPTs) permite stabilirea unui sistem de 
evaluare formativă și incluzivă a efectului emancipator al acțiunii colective. Acesta încurajează co-
construcția unui instrument colectiv, negociat și transferabil la realitatea socială, educațională și 
culturală a unui grup specific. Acesta evidențiază polii de proximitate, complementaritate și opoziție 
pentru a evalua mai bine acțiunea și a imagina soluții. Promovează trecerea de la observație la 
analiză, dezvăluind realitatea în structura și dinamica sa, precum și în totalitatea și complexitatea 
sa. Patru domenii de cunoaștere (know-how, cunoaștere socială, cunoaștere colectivă și cunoaștere 
de acțiune), a căror intersecție dă naștere la patru atitudini/ posturi de învățare (a se situa, a se 
mișca, a se implica și a se alia cu ceilalți). 



2.2Împuternicire (Charlier)

Proces dinamic care permite indivizilor, grupurilor sau asociațiilor, victime ale dominației, să își
acorde sau să își sporească puterea de acțiune și de decizie, să își modifice condițiile sociale, 
economice sau politice și să își sporească controlul asupra mediului înconjurător. Intersectarea
conceptului de împuternicire cu teoria puterii pune în evidență o serie de indicatori care 
determină puterea de acțiune, permite evaluarea proiectelor și oferă perspective pentru
combaterea inegalităților sociale. Patru forme de putere: "puterea de a", "puterea asupra", 
"puterea cu" și " puterea din interior" 



2.3 Învățare bazată pe acțiune (VJA: voir-juger-agir)

Un proces de transformare socială către o societate mai democratică, care pune în centrul
demersului său "Educația" articulată cu acțiunea colectivă și dezvoltarea tuturor fațetelor
personalității celor care se angajează în ea. Trei dimensiuni articulate între ele: A vedea, A 
judeca și A acționa. Șapte elemente stau la baza și determină în mod fundamental scopurile, 
obiectivele sale. 1. Educația ca pârghie a schimbării sociale; 2. Între ei, prin ei și pentru ei; 3. 
Contradicția dintre viața cotidiană și aspirațiile profunde ca punct de plecare al procesului
educativ; 4. Acțiunea ca proces de educație; 5. Construcția propriei cunoașteri; 6. Un proces
lent, gradual și reciproc; 7. Organizarea pentru a dezvolta



3.1 Acțiuni de adaptare la CC
Dezvoltarea unui proces de formare care vizează apariția unor acțiuni de adaptare la CC 
pornind de la elemente de pedagogie emancipatoare și socio-constructivistă centrate pe
adulți. Aceasta va implica identificarea cunoștințelor utile și necesare, cum ar fi reprezentări
și concepte legate de schimbările climatice și acțiunile de adaptare (emisii de CO2, 
dezvoltare durabilă, creștere descrescătoare, economie verde, taxa pe carbon, amprenta de 
carbon, contoare inteligente, economisire de energie, impozitare echitabilă etc.). 



3.2 Analiza strategică (Crozier & Friedberg)

Model de analiză organizațională care se concentrează în jurul înțelegerii relațiilor pe care actorii le 
formează între ei, a relațiilor strategice de putere pe care le implementează pentru a controla
zonele relevante de incertitudine definite de constrângerile CC. În funcție de situația problematică
și de acțiunile de adaptare propuse la nivel individual, colectiv, instituțional, național, internațional, 
va fi vorba de identificarea actorilor (sau a grupurilor de actori) în cauză, în principal prin
identificarea obiectivelor, a provocărilor, a punctelor forte, a constrângerilor și a strategiilor
acestora. În lumina zonelor gri, a pârghiilor și a rezistențelor evidențiate de analiză, va fi vorba de a 
scoate în evidență din grup acțiunile cele mai relevante și mai adecvate pentru aceștia.



3.3 Analiza critică (Ardoino, Dilts)

Schimbările climatice pot fi analizate dintr-o perspectivă ecologică, de mediu, strategică, 
economică, politică, ideologică,.... Pentru a acționa asupra și în mediul nostru, se pot utiliza trei 
grile de acțiune și analiză pentru a pune în discuție situația problematică a CC și acțiunile de 
adaptare propuse. Grila Ardoino cu 6 niveluri de analiză (personal, interpersonal, de grup, 
organizațional, instituțional și valoric), grila Dilts cu șapte niveluri legate între ele (mediu, 
comportament, strategie, credință, valoare, identitate, viziune) și grila celor 4 gânduri critice 
ale creșterii (elaborată de CIEP & FTU - a se vedea slide-urile de mai jos). 



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



CC Problema mea sau problema noastră?
"Aș vrea să-mi hrănesc copiii cu produse "bio", dar sunt scumpe" 

"Economii la încălzire? Dar deja lucrez numai pentru a putea plăti facturiile!"

"Acolo unde locuiesc am nevoie de o mașină pentru a merge la serviciu, deoarece există o 
lipsă de autobuze. De ce ar trebui să plătesc o taxă pe carbon?" 

"Lucrez 12 ore pe zi pentru a mă descurca. Nu am timp să dau o fugă până la magazinele
alimentare locale." 

"Cultiv o grădină de legume fără a folosi pesticide, dar locuim în apropierea autostrăzii, așa că
suferim oricum de poluare".



CC Problema mea sau problema noastră?

Cu toții putem (ar trebui!) să ne punem întrebări, să fim atenți la consumul nostru, să ne 
schimbăm comportamentul, să îmbunătățim lucrurile ... 
Dar alegerile noastre și stilul nostru de viață depind și de alegerile colective! De exemplu, în ceea 
ce privește: 
• Mobilitate
• Ore de lucru
• Echitate în ceea ce privește împărțirea sarcinilor casnice
• Proximitatea față de echipamentele colective/publice
• Distribuția veniturilor...



Această fotografie realizată cu o dronă de Johnny Miller oferă o imagine 
impresionantă a inegalităților în materie de habitat/locuințe din Africa de Sud. 



Înțelegeți

Credeți că lupta împotriva CC este o 
problemă "personală" sau
"colectivă"?

Căutați informații și studii despre
această problemă și confruntați
argumentele pro și contra.

Analiza critică și
strategică

Aplicați abordări de analiză strategică și
critică pentru a identifica diferiți actori
(sau grupuri de actori) în cauză, în
principal prin exprimarea obiectivelor, 
provocărilor, punctelor forte, 
constrângerilor și strategiilor acestora. 



CC și contoare inteligente
pentru energie electrică -
Înțelegeți

Prezentați principalele aspecte ale 
inițiativei SMART METERS FOR 
ELECTRICITY și explicați de ce UE 
consideră că această inițiativă
decizională poate avea un impact 
pozitiv asupra economiilor de 
energie și asupra reducerii emisiilor
de gaze cu efect de seră.

CC și contoare inteligente
pentru energie electrică -
Analizați

Scrieți un scurt articol în care să
prezentați rezultatele analizei
strategice și critice (de apărare sau
de critică) a SMART METERS FOR 
ELECTRICITY. 
Eventual, includeți câteva afirmații și
propuneri de îmbunătățire a 
performanței și relevanței inițiativei. 



Puterea în învățare!
Promovarea învățării emancipatorii și sociale în adaptarea la CC

Pedagogia emancipatoare urmărește să invite atât elevii, cât și profesorii
să analizeze în mod critic problemele politice și sociale, precum și
consecințele inechității sociale. Acest lucru necesită un curriculum 
negociat, bazat pe un dialog adevărat, care să valorizeze interacțiunea
socială, colaborarea, democrația autentică și autorealizarea. Această
abordare poate fi utilizată pentru a împuternici adaptarea la CC.



Reflectați!

Gândiți-vă la experiențele de viață
personale ale "publicului" 
dumneavoastră (elevii sau
comunitatea dumneavoastră).  Ce 
este important pentru ei?  Ce i-ar
motiva să acționeze? 

Identificați

În urma reflecției, identificați 3 sau 4 
domenii din organizația sau localitatea
dvs. care ar putea fi cercetate în
vederea adaptării la CC și care sunt
importante pentru publicul dvs.  
Acestea ar putea include utilizarea
resurselor, alimentația, transportul, 
alegerile consumatorilor, sensibilizarea. 



Implicare
Formați grupuri mici de 
elevi/membri ai comunității care să
se ocupe de unul dintre domeniile pe
care le-ați identificat și să realizeze
un mini-proiect de cercetare-acțiune.

Cereți fiecărui grup să a) cerceteze
activitățile care sunt adoptate în
prezent pentru a atenua schimbările
climatice în domeniul pe care îl
cercetează și b) să lucreze împreună
pentru a identifica alte acțiuni care 
ar putea fi promovate.

Examinare și promovare
Organizați un eveniment de tip 
"arată și spune", în cadrul căruia
fiecare grup se întoarce pentru a 
raporta activitățile sale și pentru a 
împărtăși acțiunile propuse.

În cadrul evenimentului, includeți o 
discuție de sinteză în care grupurile
colaborează pentru a adăuga orice
alte acțiuni și pentru a elabora un 
plan de acțiune colectiv pentru
promovarea și implicarea ulterioară
în cadrul organizației/comunității.



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



 Încurajați cursanții (și oamenii în general) să învețe și să 
gândească în mod critic cu privire la problemele din lumea 
reală și să acționeze ca răspuns la învățarea și analiza lor.

 Încurajați cursanții (și oamenii în general) să adopte abordări 
sistemice și holistice, luând în considerare relațiile dintre 
LOCAL și GLOBAL, PERSONAL și COLECTIV, ÎNVĂȚARE și 
ACȚIUNE... Este vorba mai degrabă de un proces de învățare, 
gândire și acțiune!



 Încurajați o abordare emancipatoare pentru a construi know-
how, cunoaștere socială, cunoaștere colectivă și cunoaștere de 
acțiune în legătură cu acțiunea privind schimbările climatice în 
cadrul organizației și comunității dvs.

 Încurajați crearea de grupuri mici sau de proiecte însărcinate 
cu promovarea conștientizării schimbărilor climatice și a unor 
acțiuni eficiente.



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Gândire
critică

https://www.discoveryinaction.com.au/
wp-content/uploads/2011/06/DIA-
Models-Logical-Levels-of-Change-
Dilts.pdf

Prezentarea
teoriei gândirii
critice
(Robert Dilts).



Gândire
critică

www.mediateurs-
amis.be/uploads/Grille_Ardou
ano_Notes_Fusion.pdf

(in French)

Prezentarea
teoriei gândirii
critice
(Jacques Ardoino).

http://www.mediateurs-amis.be/uploads/Grille_Ardouano_Notes_Fusion.pdf


Teoria
învățării
sociale

www.ijonte.org/FileUpload/ks
63207/File/chapter_4-..pdf

Prezentarea
ideilor
principale ale 
teoriei învățării
sociale.
(Bandura)



"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 canno
t be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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