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INTRODUCERE
Scopul educației noastre pentru mediu este de a promova dezvoltarea
comportamentului și a stilului de viață sănătos în rândul elevilor, de a -i
familiariza cu acțiuni de protejare a mediului și de a -i determina să accepte
condițiile de mediu ale dezvoltării durabile în favoarea prevenirii crizei
mediului înconjurător. Proiectul ECO2 este un plan de dezvoltare pe termen
lung planificat în mod deliberat, care poate fi încorporat în funcționarea
organizațională a școlilor, contribuind la reducerea ca ntității de emisii de
dioxid de carbon la nivel instituțional. Pentru a face acest lucru, ca produs al
proiectului, a fost dezvoltat un calcuator al amprentei de carbon, care permite
școlilor să își urmărească continuu rata de amprentă ecologică. Pentru
reducerea amprentei ecologice am dezvoltat obiecte suplimentare de materiale
didactice, care, prin caracteristica lor de sensibilizare, contribuie la reducerea
impactului asupra mediului, asupra nivelului școlilor și persoanelor. Pentru
măsurarea și verificarea cunoștințelor dobândite, am elaborat chestionare și
pentru utilizarea videoclipurilor educaționale, s -au realizat planuri de lecții.
Prin urmare, conștientizarea necesității unui mediu curat poate apărea nu
numai în clasă, ci și în afara clasei și în c adrul activităților extra -curriculare.
Programele noastre au fost concepute astfel încât să se bazeze
reciproc, să se consolideze și să se sprijine reciproc, și a fost luat în
considerare, de asemenea, pentru a realiza un transfer de cunoștințe p rivind
conținutul de mediu mai profund. Compilația parteneriatului a fost ajustată în
așa măsură încât, pe lângă instituțiile de învățământ din țările europene, sunt
prezente și organizații implicate în activități de mediu, ajutând și sprijinind
școlile și implementarea cu succes a proiectului prin experiența lor.

ȘCOLI ȘI ORGANIZAȚII PARTICIPANTE:
Humob Group Kft. (P1 HUN)
Liceul Tehnologic Grigore Antipa (ROM P4)
Școala de formare profesională Anamur (P2 TUR)
Direcția Provincială de Mediu și Urbanizare Bolu (P3 TUR)
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Mobilizing Expertise AB - (fost: ProIFALL) (P5 SWE)
Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER)
Centrul de formare profesională din Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR)
Geoclube - Asociația Juvenil de Ciência, Natureza și Aventura (P7 POR)

REZULTATELE INTELECTUALE ALE PROIECTULUI:
1. „Calculatorul de amprentă de carbon”
2. „Sondaj și analiză privind emisiile de CO2”
3. „Obiecte verzi”
4. „Rețeaua de benzi desenate ECO”
5. „ECO2 GUIDE”, care este tradus în limba fiecărei organizații partenere, contribuind astfel
la construirea rețelei ECO2 în țară, ceea ce duce la o sensibilizare ecologică unificată la nivel
european.

Acest studiu a fost creat ca un rezumat al proiectului, sintetizând
evaluarea și orientă rile în vederea adaptării, completate de un glosar al
conceptelor cheie despre mediu. Considerăm că este important ca elevii care
părăsesc instituțiile de învățământ, pe lângă cunoștințele dobândite, să aibă și
atitudini pentru o dezvoltare durabilă, să de vină cetățeni mai eficienți din
punct de vedere al energiei, să fie conștienți de mediu, atât în viața privată
cât și la locul de muncă.
Prin

acest

proiect,

ne -am

propus

să

ridicăm

standardele

muncii

educațional-profesionale conștiente de mediu și să const ruim relații externe.
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AMPRENTA ECOLOGICĂ
„Nu putem modifica mărimea
piciorului nostru, însă putem modifica
amprenta noastră ecologică..”
Amprenta ecologică descrie cantitatea de
carbon (poluare) eliberată în atmosferă de către
persoane, instituții, țări în timpul transportului, încălzirii, consumului de energie, gestionării
deșeurilor, bunurilor achiziționate și producției de produse alimentare.
Amprenta primară este cantitatea de emisii directe de CO2 provenite
din consumul energetic al gospodăriei și combustibilii fosili, inclusiv
transportul (de exemplu, mașini și avioane). Amprenta secundară este
o valoare de emisie indirectă de CO2 care este produsă pe parcursul
ciclului de viață al produselor (articole de utilizare, alimente) și
implică producerea, utilizarea și, în final, eliminarea deșeurilor.
Amprenta ecologică este exprimată în „hectare globale” (gha). Conform „Raportului
Planetei Vii” al Fondului Mondial pentru Sănătate (WWF), Amprenta ecologică de persoană
este de 2,7 HG. Din păcate, viteza cu care consumăm resursele naturale a depășit 50% din rata
de autoînnoire a naturii. Astăzi, umanitatea folosește echivalentul a 1,3 planete pentru a
furniza resursele de care avem nevoie și pentru a absorbi deșeurile pe care le producem.
Aceasta înseamnă că Pământul are nevoie de 1 an și 4 luni pentru a regenera ceea ce folosim
într-un an. Această perioadă lungă de timp se datorează în mare parte emisiilor de carbon și
cererii mari de produse alimentare. Scenariile moderate ale Națiunilor Unite arată că, dacă
menținem același ritm de consum și creșterea populației, până în 2035 vom avea nevoie de 2
planete pentru a face față.
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Dar, avem doar o sigură
planetă!
Prin urmare, trebuie să trecem în
revistă multe comportamente dinn viața
noastră de zi cu zi și să aplicăm ceea ce
este potrivit pentru a minimiza daunele pe
care le oferim Pământului.
În proiectul nostru european, partenerii au o preocupare comună de a lua măsuri
preventive pentru a proteja și păstra mediul. Ca parte a proiectului nostru, am dezvoltat un
program informatic adaptat instituțiilor școlare, cu ajutorul căruia fiecare instituție își poate
măsura impactul asupra mediului și poate determina amprenta ecologică, indiferent de locația
sa geografică. Datele din calculatorul ECO2 oferă informații despre locul în care se află și cât
de rapid și în ce zone trebuie să se schimbe. Este extrem de important să cunoaștem amprenta
lor ecologică și modul în care stilul lor de viață actual impactează asupra mediului. Avem o
cantitate limitată de resurse, așa că trebuie să începem să conservăm cât putem. Acest lucru
poate începe încă de pe băncile școlii. Este esențial să ne dăm seama ce trebuie să schimbăm
și acest lucru este primul pas spre schimbare!
Întrucât ființele umane cheltuiesc mai multe resurse decât oricând, este important să
consolidezi gradul de conștientizare a mediului pentru oameni cât mai devreme. Astfel,
învățarea mai intensă a tinerilor despre conceptul de amprentă ecologică este importantă
pentru ca ei să înțeleagă procesele legate de mediu și de climă. Numai atunci când vor ști mai
multe despre amprentele lor și despre modul în care propriul lor stil de viață contribuie la
schimbarea mediului și / sau a climatului, vor putea aborda cu succes această problemă.

CALCULATORUL ECO2
Calculatorul

amprentei de carbon este un program computerizat, proiectat de

coordonatorul maghiar al proiectului, HuMob Group Ltd., pentru a calcula amprenta
ecologică a școlilor. Școlile pot utiliza calculatorul cu un nume de utilizator și o parolă.
Calculatorul se aplică următoarelor categorii:
❖ Transportul de elevi și personal, obiceiurile de călătorie
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❖ Consumul de energie
❖ Transportul meselor la cantinele școlare,
❖ Utilizarea apei
❖ Gestionarea deșeurilor.
Școlile implicate în proiect au folosit calculatorul mai mult de un an pentru a introduce
datele, iar rezultatele au fost analizate și evaluate de fiecare partener, care este rezumat mai
jos:
Anamur Vocational Training School (P2 TUR)
Datele privind amprenta de carbon au fost introduse regulat în calculator lunar. Călătoria
(dus-întors), gestionarea deșeurilor, electricitate, consumul de apă și datele de transport din
consumul de alimente determină amprenta zilnică de carbon a școlilor atunci când sunt
colectate și înscrise în program. Programul a calculat și a declarat clar amprenta de carbon a
fiecărei zone a școlii noastre. Astfel, am putea afla cât de mult dioxid de carbon generăm
zilnic, lunar și anual. Calculatorul calculează cantitatea de dioxid de carbon produsă și
amprenta zilnică de carbon. De asemenea, se raportează cât spațiu verde trebuie planificat
pentru a neutraliza această amprentă de carbon.
Calculatorul ECO2 ne-a învățat cât de mult am poluat mediul înconjurător și cât de multe
daune am provocat naturii. A arătat cât de mult dioxid de carbon a fost emis în fiecare zonă,
așa că am descoperit unde trebuie să introducem măsuri de atenuare: utilizarea apei,
electricitate, energie, deșeuri, combustibil etc. Calculând diferite zone ne permite să aflăm
unde trebuie să ne concentrăm mai mult.
Din experiența noastră, introducerea informațiilor în calculator și utilizarea materialelor
create în timpul proiectului (videoclipuri, benzi desenate) sensibilizează elevii și cadrele
didactice, atrăgând atenția asupra amprentei de carbon. Această sensibilitate aparent a crescut:
reciclarea deșeurilor, oprirea luminilor și a robinetelor, folosirea transportului public,
ciclismul și plantarea sunt mai frecvente.
În opinia noastră, odată cu introducerea datelor, măsurarea și evaluarea lor, putem obține
rezultate eficiente.
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Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” (P4 ROM)
Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” este una dintre școlile care a trebuit să măsoare
și să evalueze datele colectate de la școala sa pe parcursul unui an, din februarie 2018 până în
mai 2019. Datele au fost înregistrate lunar, în a doua parte a fiecărei luni. Prin această
activitate, instituția noastră a putut vedea și avea o imagine largă și clară a emisiilor de dioxid
pe care le producem.
Calculatorul de amprentă de carbon se referă la categorii diferite și atunci când ne referim la
acestea, putem vorbi despre două perioade diferite:
- perioada școlii, când elevii și personalul vin la școală și consumă energie și apă, consumă
alimente și produc gunoi;
- perioada vacanței în care membrii personalului vin la școală.
Din datele de măsurare se vede clar că în septembrie, octombrie, în primele două săptămâni
din decembrie, în ianuarie, februarie, martie, mai și în primele două săptămâni ale lunii iunie,
emisiile de dioxid de carbon sunt mai mari. În a doua săptămână a lunii decembrie, în
ianuarie, aprilie, în ultimele două săptămâni ale lunii iunie, în iulie și august, emisiile de
dioxid sunt mai mici. Putem spune că, în august, emisiile sunt și mai mici din cauza faptului
că mulți membri ai personalului sunt în vacanță.
Utilizarea acestui calculator ne-a întărit și mai mult eforturile pentru a pune un accent
deosebit pe protecția mediului în educație. De asemenea, încercăm să încorporăm materialele
didactice completate în procesul de predare și în activitățile extrașcolare și extracurriculare.
Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR)
Utilizarea calculatorului a fost decisivă. La început ne-am determinat punctele slabe, am
definit strategiile de intervenție care vizau reducerea și eliminarea tuturor tipurilor de practici
dăunătoare pentru mediu. În cel de-al doilea moment, activitatea s-a concentrat pe
diseminarea către comunitatea noastră, prin acțiuni de sensibilizare în adoptarea și
implementarea bunelor practici „prietenoase cu mediul”. Exemple includ utilizarea sticlelor
de apă reutilizabile, reducerea consumului de hârtie, reutilizarea tuturor produselor care pot fi
refolosite, reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea lămpilor tradiționale cu
LED-uri, printre altele.
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Deși amprenta ecologică nu este o problemă pentru o persoană, o comunitate școlară sau o
țară, ci globală, există o nevoie urgentă de a depune toate eforturile în implementarea unor
practici „ecologice”.
Călătorie către și de la școală
- Majoritatea studenților noștri folosesc transportul în transportul zilnic la școală.
- Adoptarea bicicletelor în călătorii nu este semnificativă, deoarece terenul nu o facilitează.
Utilizarea energiei
- Toate lămpile au fost înlocuite cu iluminare LED. Studiem și aplicarea panourilor solare
până la sfârșitul anului 2019.
- În același timp, profesorii, elevii și ceilalți lucrători sunt atenți să verifice dacă toate
echipamentele sunt oprite la sfârșitul fiecărei clase.
Mese școlare
Mâncarea făcută la cantina școlii, este făcută conform marcajelor, nu există loc unde să irosiți.
Utilizarea apei
Apa de la robinet este furnizată în jgheaburile de băut distribuite de școală, la cantină este
servită în căni de sticlă.
Spălările se fac la cantină cu mașini de spălat folosind programe ECO.
Eliminarea deșeurilor
În școală există containere pentru reciclarea tuturor tipurilor de gunoi.
Toate metalele utilizate în contextul clasei sunt reutilizate.
Desfășurăm activități în învățământul profesional unde reciclăm deșeurile și le utilizăm în
opere de artă (de exemplu: bijuterii din deșeuri marine).
Îi încurajăm pe elevi să-și reutilizeze obiectele și să le oferim noi utilizări.

Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER)
În Germania, partenerul proiectului CJD a pilotat calculatorul în școala sa
Christophorus din Frechen.. Aici au o școală profesională specială
și un centru de formare profesională pentru tinerii cu nevoi
speciale. Pentru proiectul ECO2 au inclus clasele a II-a / a III-a în
cursul metalelor. Împreună cu managerul de proiect local și cu
profesorul lor, CJD au colectat rezultatele pentru fiecare lună și leau introdus în calculator. Acest lucru a fost realizat de
coordonatorul local al proiectului, datorită abilităților limitate de
9
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engleză ale majorității tinerilor. După aceea, rezultatele au fost colectate și analizate cu scopul
de a găsi măsuri pentru a reduce consumul de resurse al școlilor. Mai mult, rezultatele au fost
prezentate directorului CJD Frechen pentru a găsi o măsură similară sau similară pentru
celelalte părți ale CJD Frechen. Astfel, calculatorul a ajutat CJD Frechen și școala sa
Christophorus să conștientizeze ce se poate face în acest domeniu pentru a reduce emisiile de
carbon.

VIDEOCLIPURILE ECO2 ȘI APLICAȚIILE LOR
POSIBILE
Videoclipurile sunt realizate de partenerii noștri din
proiect și pot fi utilizate în educație și nu numai. Acestea au fost
create ca urmare a proiectului ECO2 și acoperă 4 subiecte
diferite: gestionarea deșeurilor, utilizarea apei, consumul de
energie și amprenta ecologică a unei școli. Pentru a le facilita
utilizarea, au fost create planuri de lecție și chestionare de
verificare a cunoștințelor cu videoclipurile testate și evaluate de
școlile partenere.

Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR)
Direcția provincială de mediu și urbanizare din Bolu a creat videoclipul despre
„Utilizarea apei”. Acest videoclip a fost urmărit de toți partenerii, și-a luat părerile și apoi a
fost finalizat. Bolu Direcția Provincială de Mediu și Urbanizare și Liceul Anatolian
Vocational și Tehnic Anamur au organizat un concurs în rândul elevilor cu tema „Utilizarea
apei”. Videoclipul „Utilizarea apei” a fost prezentat participanților și studenților de la
Greenday - eveniment „Obiecte verzi” organizat de Liceul Profesional și Tehnic Anatolian
Anamur în 22 martie, Ziua Mondială a Apei. Am pregătit un chestionar despre utilizarea apei
pentru elevii școlii, iar profesorii au creat un plan de lecție pentru adaptarea ușoară. Am
încărcat videoclipul „Utilizarea apei” pe YouTube și l-am împărtășit pe pagini de socializare
precum Facebook, LinkedIn etc.
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Anamur Vocational Training School (P2 TUR)
Videoclipul a fost creat în engleză pentru vizionare în Europa și în întreaga lume. Au fost
adăugate și subtitrări în limba turcă și engleză.
Videoclipul a fost urmărit pentru prima dată și evaluat de către profesorii care lucrează în
școală. Au fost discutate materiile la care poate fi folosit și, în special, modul de utilizare a
acestuia în învățământul profesional. A fost utilizat de profesori din diferite perspective.
Videoclipul a fost prezentat studenților și l-au urmărit cu interes. Planul lecțiilor a fost pregătit
pentru două lecții. Înainte de lecție, studenților li s-a aplicat un chestionar despre utilizarea
apei. La sfârșitul cursului au fost evaluate cunoștințele elevilor. Prin acest videoclip instructiv,
elevii au aflat despre cantitatea de apă potabilă din lume și cât de multă apă este risipită. Deși
nu a existat o problemă de apă în orașul nostru, ei au aflat despre deficitul de apă în multe
locuri din țara noastră și din lume. Au învățat ce am putea experimenta atunci când
aprovizionarea cu apă curată scădea. Au înțeles cât de importantă este apa pentru viața umană.
Au învățat cum să folosească eficient apa în casă și la școală. Pentru a face acest lucru, am
atras atenția asupra următoarelor:
 Reparați robinetele defecte!
 Nu lăsați robinetul deschis când spălați mâinile și spălați dinții!
 Folosiți găleată de apă în loc de duș în baie!
 Curățați mașinile folosind găleata cu apă și buretele, în loc de furtun!
 Spălați rufele și vasele într-un program scurt!
 Folosiți robinetul cu senzor!
 Utilizați metoda prin picurare în irigațiile agricole!
 Și cel mai important lucru:
"Apa este viață, nu irosi viața."
LICEUL TEHNOLOGIC ”Grigore Antipa” (P4 ROM)
Videoclipurile create pe parcursul vieții proiectului s-au dovedit a fi foarte utile pentru
instituțiile din comunitate, de la școli, de la elevi și de la părinți. Subiectele videoclipurilor
sunt complexe și sunt foarte implicate în realitate: energie, apă, gestionarea deșeurilor,
poluare. Profesorii au dezvoltat planuri de lecție cu subiectul acestor videoclipuri pentru a le
folosi în timpul cursurilor. Eleviii și-au arătat entuziasmul și interesul pentru aceste lecții.
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Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR)
Videoclipul ”Drops of Light” își propune să sensibilizeze importanța educației de mediu în
procesul de predare-învățare. Este o resursă pedagogică audiovizuală care intenționează să
trezească elevii la reflectarea și conștientizarea nevoii de conservare a planetei noastre și
reducerea amprentei noastre carbonice. Picăturile de lumină au fost produse pentru a fi o
resursă motivațională, pentru a fi utilizate la începutul unei lecții și pot fi utilizate la diferite
subiecte - engleză, cetățenie, proiect și altele.
Elevii trebuie, după prima vizualizare, să fie îndrumați către un brainstorming centrat pe
percepția afectivă a acesteia. Apoi, trebuie să identifice tema centrală: urgența utilizării
energiilor regenerabile. Această activitate își propune să-i determine pe elevi să reflecteze
asupra resurselor naturale, energiilor regenerabile și strategiilor de implementare. În plus,
fiecare elev trebuie să scrie o propoziție care să rezume mesajul central al videoclipului și să-l
împărtășească clasei. De acolo, profesorul și elevii vor lucra la energii regenerabile și la
modalități de conservare a mediului prin dezbateri, schimb de idei, producție scrisă și lucrări
de sensibilizare pentru temă.
Videoclipul este disponibil pentru descărcare gratuită: https://vimeo.com/318889417
Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR)
Scopul videoclipului a fost crearea unei rețele de sensibilizare a studenților și a
comunităților despre educația de mediu. Disiparea bunelor practici și avertizarea acestora
asupra pericolelor mediului sunt responsabilități ale tuturor dintre noi. Videoclipul este, de
asemenea, un instrument excelent de lucru pentru profesori pentru a stimula orele, pentru a
reduce amprenta ecologică a fiecăruia, pentru că, numai în acest fel, vom avea un impact
pozitiv asupra mediului. Importanța videoclipului ”Drops of Light” (picăturii de lumină) este
de anvergură și nu se limitează doar la sălile de clasă. Transversalitatea subiectului este mult
mai profundă: pe lângă promovarea motivației și sensibilizării față de subiect, își propune să
obțină rezultate într-o scurtă perioadă de timp. Elevii vor fi instrumentele cruciale pentru
implementarea conservării Planetei, prin adoptarea unor practici șănătoase, care nu sunt
ofensive pentru mediu.
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Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE)
Am creat un videoclip despre managementul deșeurilor pentru proiect. Videoclipul a
fost creat folosind programul VideoScribe. Acesta este un program care creează automat
animații de masă. Acesta a fost un instrument foarte util și a permis videoclipului nostru să fse
evidențieze, să fie unic și ne-a permis să transmitem vocea, precum și grafică creativă.
Programul avea grafica inovatoare și o gamă largă de fonturi și stiluri pe care am putut să le
utilizăm. Am reușit să introducem la sfârșit logo-ul proiectului, precum și logo-ul Erasmus
Plus și, de asemenea, să redirecționăm spectatorii către site-ul proiectului, ca mod de
diseminare.
Vocea videoclipului a ghidat elevii și le-a oferit un stil distractiv și nou de experiență de
învățare. Videoclipul poate fi oprit în orice moment și pot fi adresate întrebări elevilor sau
aceștia pot adesa propriile lor întrebări.. Videoclipul a fost separat în trei subiecte ușor
deutilizat legate de gestionarea deșeurilor. Aceasta s-a bazat pe cercetările aprofundate pe care
le-am făcut înainte de a realiza videoclipul. Cercetarea a fost un domeniu nou pentru
organizația noastră, așa că ne-am asigurat că folosim resurse fiabile pentru a crea un videoclip
util și utilizabil, adecvat mediului școlar. Partenerul german ne-a oferit imagini reale
referitoare la procesul de reciclare și la colectarea gunoiului din școală, lucruri care au ajutat
la realizarea unei conexiuni între videovli și școală. Imaginile reale au fost inserate în
videoclip. Acest lucru a atras și a implicat mai mult pe elevi, mai ales din Germania.

Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER)
Unul dintre cele patru videoclipuri a fost dezvoltat de partenerul suedez cu sprijinul
partenerului german. Conținutul videoclipului este despre consumul de deșeuri și energie în
general. Un accent special se pune pe măsurile care pot fi puse în aplicare pentru a rezolva
unele dintre provocările legate de aceste probleme. Înainte de a viziona videoclipul în
Germania, textul acestuia a fost tradus din engleză în germană, astfel încât elevilor să le fie
mai ușor să lucreze cu videoclipul. Mai mult, înainte de punerea în aplicare a acestuia a fost
elaborat un plan de lecții, axat pe video în general și despre metode despre cum se poate
reduce risipa. Conform distribuției sarcinilor între partenerii proiectului, planul lecției a fost
dezvoltat de profesioniștii germani din CJD. Implementarea a avut loc în aceeași clasă VET
care a fost implicată în proiect de la început.
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BENZILE DESENATE ECO2
Școlile și organizațiile partenere prezintă situația de mediu și au aplicat activități de
mediu în țara, orașul și școala lor prin benzi desenate. Am ales patru teme diferite pentru
benzi desenate: defrișare, apă, fumat și voluntariat pentru mediu.

Anamur Vocational Training School (P2 TUR)
Benzile desenate sunt printre cele mai eficiente
materiale didactice pentru că atrage atenția elevilor și sunt
foarte utile educând o generație conștientă de protejarea
mediul înconjurător. Cu toate acestea, ar trebui să fie
conceput diferit pentru elevii de diferite grupuri de vârstă.
Banda desenată este o metodă modernă și atractivă,
comparativ cu alte metode tradiționale de predare.
Personajele și povestea sunt atrăgătoare și transmit un mesaj
clar și inteligibil pentru a atrage atenția elevilor. Pregătirea
benzilor desenate de către elevi oferă învățare prin lucru
efectiv și prin experiență.

Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR)
Cu Liceul Anatolian Vocational si Tehnic Anamur am ales
subiectul "Apa" la nivelul scolii. Am cercetat subiectul
„Utilizarea apei” la școlă cu ajutorul rezultatelor unui
chestionar. Ne-am dat seama că utilizarea apei este o
problemă serioasă în școli. Am identificat conținutul benzi
desenate în funcție de rezultatele cercetării și ale
chestionarului. Apoi am creat banda desenată.
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LICEUL TEHNOLOGIC ”Grigore Antipa” (P4 ROM)

A fost sarcina noastră comună cu echipa de proiect să
definim tema benzi desenate ECO2. Școala românească a
făcut echipă cu organizația maghiară pentru a crea această
producție intelectuală. Această bandă desentă a fost realizată
între 1 octombrie 2018 și 31 ianuarie 2019. Subiectul ales de
către noi este legat de despădurire: o problemă locală și
națională în ambele țări,. România are o problemă gravă cu
despăduririle: regiunea Bacău are multe hectare în care
pădurile au fost tăiate și lemnul a fost exportat. Multe
catastrofe s-au produs din cauza situației: inundații, alunecări
de teren etc.
Școala din România, în colaborare cu partenerul
maghiar, a optat pentru realizarea unei benzi desenate
intitulate „Frumusețea pădurii adormite”, o reinterpretare în
cheie ecologică a celebrului basm al Fraților Grimm
„Frumoasa din pădurea adormită”. Am colectat informațiidin
diverse surse de încredere:ziare, reviste și vizite de studiu.
Am realizato bandă desenată despre poluare și despădurire.
Mesajul este foarte clar:
"Nu este prea târziu pentru a ne salva planeta,
să luăm măsurile necesare pentru a proteja mediul
și pentru a ne asigua viitorul nostru și al copiilor noștri “

Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR)
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Ideea din spatele acestei benzi desenate a fost să
ilustreze activitățile sau condițiile de protecție a mediului
referitoare la țara noastră, orașul nostru și școala /
organizația noastră. De-a lungul anului, Geoclube a adunat
informațiile necesare pentru aceasta în timpul mai multor
activități realizate cu grupul nostru țintă (tinerii). Prin
urmare, lucrând îndeaproape cu CINDOR, am venit cu ideea
de a crea un set de benzi desenate care se numește Gang Y.
Această bandă are 3 membri și fiecare reprezintă 3
perspective diferite: Europa, Portugalia și Gondomar.
Personajele sunt Erasmy, Tugy și Goldy.
Acest grup de prieteni trăiește aventuri la nivel local și
internațional, abordând în același timp probleme, crescând
astfel gradul de conștientizare pentru educația ecologică.
Banda desenată realizată pentru acest proiect este la
urmatoarea adresă:
https://drive.google.com/file/d/1yrk7eClgCwx7EXc7Wuw0_
oNO_vS5oNy7/view?usp=sharing
Această bandă desenată s-a dovedit a fi eficientă în
rândul tinerilor, deoarece a avut un feedback foarte bun din
partea lor, precum și un număr semnificativ de „like-uri” și
Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR)
„share-uri” în media, de fiecare dată când a fost postată.
AceastaEste
a fost
siguranță
activitate alpozitivă,
un cu
desen
animato ilustrativ
realitățiicuderezultate
mediu,
pozitive
continuăm
ea, împreună
cu
care
ține și
de intenționăm
țara noastră, să
orașul
nostru șicuorganizația
noastră
CINDOR,
după încheierea
proiectuluicu
ECO2.
școlară.
Așadar,
lucrând îndeaproape
Geoclubul, a apărut
ideea de a crea o trupă Gang Y. Această gașcă are 3 membri,
se ocupă de problemele de protecție a mediului și atrag
atenția asupra educației ecologice.
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Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE)

Benda desenată creată în proiectul ECO poate încuraja
interesul elevilor pentru știință, probleme ecologice și pentru
amprenta lor de carbon. Benzi desenate pot fi instrumente
utile pentru a ajuta elevii să-și amintească ce au învățat și să
ofere un mijloc de activare a discuției după aceea. Acestea
pot determina elevii să se implice în viitoare acțiuni de
protejare a mediului și îi vor motiva să fie un exemplu pentru
ceilalți. Benzile desenate realizate în proiectul ECO2 sunt
complexe și transmit cantități mari de informații într-un timp
scurt. Acest lucru este eficient în special pentru predarea
conținutului în acest subiect specific și adesea sensibil.
Benzile desenate pot ajuta elevii, indiferent de vârstă și pot
dezvolta abilități loegate de grafică și text.

Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER)
Una dintre cele patru benzi desenate a fost dezvoltată de
partenerul german cu sprijinul partenerului suedez.
Conținutul se referă la impactul asupra mediului al țigării,
dar subiectul a fost ales datorită relevanței sale la Școala
CJD din Frechen, unde mulți tineri aruncă pur și simplu
resturile de țigară în mediu în loc de scrumiera prevăzută
pentru aceasta. Pe durata cercetării și realizării acestei
activități, tinerii - toți cu nevoi speciale - au început să ăși
pună întrebări și să cerceteze problema. După aceea, au
dezvoltat banda desenată folosind PowToon. În cele din
urmă, a fost prezentat celorlalți profesori, astfel încât să-l
poată folosi și în lecțiile lor. Prin aceasta, tinerii au aflat
mai multe despre impactul asupra mediului a fumatului. În
plus, ei și-au îmbunătățit și alte abilități, cum ar fi cele
legate de computer și de prezentare
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Humob Group Kft. (P1 HUN)

O imagine colorată, un desen animat sau chiar o benză
desenată viu colorată sunt întotdeauna mai captivante decât
documentele într-un format de text tradițional. Întrucât
ECO2 este un proiect educațional, este foarte important să
ajungă la generația tânără. Acesta este principalul grup țintă
în domeniul protecției mediului. Prin urmare, benzile
desenate completate pot fi utilizate cu ușurință în educația
zilnică pentru procesarea unui subiect separat, sau doar ca
material suplimentar.
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI METODOLOGICE
PRIVIND UTILIZAREA VIDEOCLIPURILOR ȘI A
BENZILOR DESENATE ÎN FORMAREA
PROFESIONALĂ
Școlile care oferă formare profesională sunt direct legate de mediul de afaceri, cum ar
fi industria, tehnologia și agricultura. Prin urmare, problemele de protecție a mediului sunt
mai importante în educația profesională. Știm că industria și tehnologia sunt domenii care
poluează cel mai mult natura noastră și provoacă încălzirea globală. Dacă creștem generații
sensibile la mediu, lumea noastră va fi mai puțin poluată și va avea un mediu mai viabil.
Școlile de toate tipurile și cu diferite niveluri de studiu ar trebui să implementeze
programe de educație pentru mediu. În primul rând, fiecare școală ar trebui să își măsoare
propria amprentă de carbon și să depună eforturi pentru a o reduce. Trebuie asigurată
participarea directă a tuturor studenților. Participarea la activități de protecție a mediului ar
trebui să conteze la difeite burse sau char la media de absolvire. Procedurile legale necesare
pentru toate acestea ar trebui să fie stabilite de guverne. Profesorii au mari responsabilități de
a educa studenți conștienți de mediu. În primul rând, toți profesorii ar trebui să fie conștienți
de amprenta lor de carbon. Profesorii ar trebui să dea un exemplu pentru elevi în activitățile
de protecție a mediului, cum ar fi: gestionarea deșeurilor, economisirea energiei, economisirea
apei, împădurirea mediului, utilizarea energiei regenerabile, utilizarea transportului public,
ciclismul etc.
Trebuie să existe planuri de lecție în care elevii pot participa activ și doresc să
participe. Elevii trebuie încurajați să lucreze în echipă pentru rezultate bune. Astfel, are loc o
învățare mai eficientă. Colaborarea cu părinții trebuie să se facă pentru ca elevii să poată
desfășura activități de protecție a mediului în casele lor. Astfel, contribuția părinților la mediu
va crește. Trebuie utilizate și dezvoltate noi metode de predare pentru a crește nivelul de
învățare al elevilor. (Anamur Vocational Training School)
Benzile desenate și videoclipurile pot fi utilizate ca surse suplimentare pentru lecții de
biologie, geografie etc. Planurile de lecție pentru educația mediului pot fi utilizate și la clasele
cu educație și formare profesională. Poate fi, de asemenea, utilizate pentru evenimente
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desfășurate în zile speciale, cum ar fi Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Mediului, etc.
(Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization (P3 TUR)
Sugestii specifice sunt oferite de Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” (P4 ROM)
pentru încorporarea rezultatelor proiectului în programa școlară din România:
- Limba engleză - clasa a IX-a - „Fii curat, fii verde”
- Modulul 2 (Fenomene Meteo Extreme) - clasa a 11-a - „Eroziunea solului”
- Geografie - clasa a XI-a - Capitol: „Pericole naturale și antropice”, Lecția: „Defrișare
și deșertificare”
- Limba franceză - clasa a X-a - „Protégez notre planète”
Pe baza experienței noastre referitoare la formarea vocațională a elevilor noștri,
considerăm că benzile desenate și videoclipurile create în cadrul proiectului ECO2 sunt
resurse motivaționale importante și am început să le includem în lecții. Strategia noastră s-a
dovedit a fi eficientă cu elevii VET din cadrul clasei și din afara acesteia.
Folosim o prezentare video sau o expoziție de benzi desenate la începutul clasei. După
prima vizualizare, elevii sunt îndrumați de către profesor către o activitate de brainstorming
centrată pe percepția afectivă a acesteia. Apoi, elevii sunt rugați să identifice tema centrală:
urgența utilizării energiilor regenerabile. Studenții sunt rugați să își exprime sentimentele în
acest sens folosind diferite strategii: artă, pictură, scris, poezie și altele. (Geoclube Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura (P7 POR)
Alegerea metodei de predare va avea loc în funcție de fiecare tip de situație, de profilul
urmat de elev și de conținutul predat, dar, în mod ideal, nu există nicio limitare la o singură
metodă. Ceea ce este important este să se eficientizeze lecțiile cu deschidere la noi abordări în
clasă și să se adapteze tematica în funcție de obiectivele urmărite. Astfel,introducerea
corespunzătoare a tehnologiei în sala de clasă poate fi utilizată ca metodologie în diferite
moduri, fie prin aplicații de exerciții, expunere de conținut, prin prezentări pregătite anterior
de profesor, prin utilizarea videoclipurilor și site-urilor web pentru exemplificarea teoriilor.
Alegerea metodei este legată și de variabilele legate de obiectivele care trebuie atinse. În acest
sens, clasele vor fi dinamizate folosind metodologii pentru diferite metodologii:
o Expozitiv:
o obiective: Achiziționarea și înțelegerea simplă a faptelor și conceptelor; Dezvaluire de
informatii; Introducerea temei, pentru a trezi interesul pentru un subiect sau pentru a
oferi îndrumări pentru îndeplinirea sarcinilor ghidate de metodele active; Păstrați
informații pentru o perioadă relativ scurtă de timp.
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o Interogativ: un set de întrebări, corecte din punct de vedere tehnic și metodologic, care
caută să-l conducă pe stagiar să descopere noi cunoștințe prin reflecție și raționament
o Demonstrativ: urmărește în esență dezvoltarea cunoștințelor.
o Activ: utilizarea tehnicilor care provoacă activitatea elevilor.
Problemele formale pot fi în contexte diverse:
 Generale, atunci când este direcționat în general către grup;
 Directe, direcționat către un anumit elev;
 De la o întrebare adresată de un alt elev către opinia grupului;
 Întrebare oglindă, pune întrebarea unui elevpe o temă;
 Deschis, urmărește obținerea unui răspuns panoramic;
 Închis, acceptă doar un „da” sau „nu”;
 Orientat, pentru a obține un alt răspuns;
 Alte metode complementare.
Metodele utilizate sunt diverse:


Lucrați în grup.



Metodele de expunere ale profesorului.



Metoda de lucru independentă.



Tehnica de rezolvare a problemelor.

(Centro de Formação Profissional da Ind.Ourivesaria e Relojaria-Cindor (P6 POR)
Benzile desenate pot fi utilizate la orele de alfabetizare ca mod de a construi înțelegerea
lecturii și de analiza literară. Acestea pot facilita o mai bună înțelegere a problemelor
complexe, cum ar fi mediul, încălzirea globală, schimbările climatice, gestionarea deșeurilor
și textele necesare, servind ca o activitate preliminară. Motivarea elevilor cu texte care
rezonează cu interesele și identitățile lor personale le crește investiția, ducând la o expunere
mai mare la cuvinte, la o mai mare achiziție de vocabular și la utilizarea mai frecventă a
strategiilor de citire.
(Mobilizing Expertise AB – (ProIFALL) (P5 SWE)
Folosirea calculatorului care măsăară amprenta de carbon nu numai pentru școală, ci și
pentru gospodăria fiecărui elev (întrucât datele necesare sunt mai mult sau mai puțin la fel) ar
putea fi ca un fel de temă pentru acasă pentru elevi. În acest fel pot conștientiza consumul pe
care îl fac și pot găsi soluții.
Vorbind despre provocările legate de mediu, acestea ar trebui să joace un rol mai
puternic în cadrul ÎPT în general. Ori de câte ori este posibilă corelarea unui subiect/ unei
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teme de studiu (de exemplu, grădinărit) cu aspecte legate
de mediul înconjurător, acest lucru ar trebui realizat (de
exemplu: grădinărit - irigare cu apă sigură);
Banda desenată realizată de Germania destinată în
special celor VET 16 - 18 ani. Sugerăm să nu fie utilizat
înainte datorită subiectului delicat legat de fumat.
Videoclipurile și benzile desenate trebuie traduse în
limba națională înainte (în funcție de grupul specific de
elevi). Videoclipurile și benzile desenate ar trebui să fie
conectate cu măsuri practice care pot fi - într-un caz optim - direct implementate de școli.
(Christliches Jugendorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD) (P8 GER)

CUM SĂ REDUCEM AMPRENTA NOASTĂ
ECOLOGICĂ?

Modul prin care putem reduce amprenta ecologică este o problemă din ce în ce mai
mare pentru o parte semnificativă a populației. Ajungem la limita resurselor regenerabile ale
planetei și aceasta ar trebui să fie o preocupare prezentă în viața noastră de zi cu zi.
Este dificil să ne schimbăm comportamentul pentru a-l face mai ”verde” și mai
”prietenos”, însă unele comportamente sunt la îndemâna oricui și nu cer mult efort.
Iată câteva recomandări pe care le putem adopta și implementa în viața noastră de zi cu
zi:
Fii atent ce mănânci și cum îți iei mâncarea!
Produsele cu conținut ridicat de carbon trebuie evitate pe cât posibil!
Evitați risipa de alimente, nu aruncați niciodată mâncarea!
Evitați cumpărăturile de prisos!
Evitați să cumpărați pungi de plastic! Dacă le aveți acasă, luați-le cu voi în geantă și
reutilizați-le!

22

GUIDE
„European Carbon-Footprint Optimisation – ECO2”
2017-1-HU01-KA202-035972

Nu consumați alimente și băuturi transportate de la distanțe mari! Cumpără de la producători
locali!
Reduceți consumul de carne, în special consumul de carne roșie!
Evitați produsele supraambalate!
Reduceți consumul de energie!
Nu călătoriți cu avionul!
Folosiți energia regenerabilă. Folosiți energia solară pentru încălzire!
Opriți complet dispozitivele pe care nu le utilizați! (Lumini, TV, Wi-Fi, Computer etc.)
Scădeți puțin temperatura încălzitorului!
Deconectați telefonul mobil imediat ce se încarcă!
Folosiți becuri care economisesc energie!
Izolați acoperișul și pereții casei dvs.!
Informați elevii, profesorii și personalul despre modalitățile de a reduce consumul de energie
și apă cu panouri solare, colectoare solare și turbine eoliene!
Instalați detectoare care sting automat lumina și opresc automat încălzirea atunci când
oamenii părăsesc camera!
Cumpărați computere și alte dispozitive electronice care consumă mai puțină energie!
Economisiți apa!
Utilizați mașina de spălat vase și mașina de spălat atunci când
sunt complet încărcate. Astfel puteți economisi apă, energie
electrică și detergent!
Opriți robinetul în timp ce vă spălați fața și mâinile, vă spălați
pe dinți, vă bărbieriți!
Faceți un duș în loc să faceți o baie!
Călătorește într-un mod ecologic!
Folosește transportul public în loc să conduci!
Încurajează pe toată lumea să folosească transportul în comun și mașinile hibride!
Utilizează bicicleta pentru transportul zilnic sau mergi cât mai des pe jos!
Folosiți transportul public cât mai mult posibil! Cunoașteți și utilizați serviciile locale de
autobuz!
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Mai puține gunoaie aruncate și mai multe gunoaie reciclate!
Reciclați ori de câte ori este posibil!
Aflați despre posibilitățile de colectare separată a deșeurilor!
Folosiți pungi refolosibile. Sacii de plastic ajung în depozitele de deșeuri sau în alte părți din
mediul nostru!
Tipăriți cât de puțin este necesar!
Folosiți recipiente pentru băuturi reutilizabile!
Nu aruncați hârtiile scrise! Reciclațile!

Ce recomandă echipa ECO2:
 Calendarul școlar ar trebui să includă o zi în care arborii sunt plantați în cooperare cu alte
școli.
 Curriculumul ar trebui să conțină unul sau mai multe capitole de conservare a mediului (în
clase de teorie și practică) care acoperă toate subiectele de mediu.
 În fiecare an școlar ar trebui să se aleagă o locație pentru activități comune, cum ar fi
curățarea pădurii (pentru prevenirea incendiilor) și colectarea gunoiului pe malurile râurilor
și/sau pe malurile mării.
 Aveți grijă de ape. Nu aruncați gunoiul în râuri, lacuri, alte medii acvatice și zonele
înconjurătoare (pădure și alte zone).
 Elevii școlii ar trebui să organizeze prelegeri și activități ludice privind protejarea mediului
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani.
 Stabilirea de parteneriate cu organizațiile municipale pentru identificarea locațiilor critice
care necesită o intervenție rapidă, cum ar fi eliminarea coșurilor de gunoi.
 În școli, ar trebui pus un accent puternic pe educația
pentru reciclare, creând astfel condiții ideale pentru
oameni și păstrarea mediului. Dezvoltarea de măsuri de
sensibilizare pentru reducerea consumului de apă.
 Dezvoltarea de măsuri de sensibilizare pentru reducerea
drastică a utilizării materialelor plastice.
 Reducerea, reutilizarea și reciclarea pe cât posibil.
 Reducerea consumului de energie.
 Evitarea utilizării mașinii.
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Împărtășiți bunelor practici cu alte școli și alte instituții interesate!
Încurajați elevii și membrii comunității să se implice în activități ecologice: plantarea
copacilor, colectarea selectivă a deșeurilor, colectarea bateriilor sau hârtie pentru reciclare!
Folosiți pungi de lungă durată, posibil lavabile!
Puteți merge întotdeauna la cumpărături cu sacoșe ecologice din pânză frumos colorate.
Datorită caracteristicilor lor estetice, sacoșele de țesătură au un stil unic, foarte diferit de
pungile din plastic obișnuite. Sacoșele de țesătură sunt la modă și tot mai mulți oameni le aleg
pentru a merge la cumpărături, la serviciu sau pentru a ieși și pentru a se bucura de timpul
liber.
Cumpărați material reciclat și reciclați!
Reciclarea deșeurilor pe care le producem depășește cu mult separarea în funcție de tipul de
material produs. Această activitate constă în utilizarea obiectelor considerate „neutilizabile”
(oferirea unei noi utilizări pentru acestea). Transformarea în produse noi, gata să fie
consumate sau utilizate, este foarte avantajoasă. Din fericire, acest lucru a devenit o necesitate
din momentul în care omul și-a dat seama de cantitatea incalculabilă de beneficii pentru
mediu pe care această practică a adus-o și o aduce planetei noastre.
Folosiți mai mult mijloace de transport în comun!
În prezent, mersul cu mașina este foarte scump. Această activitate emite o mare cantitate de
gaze toxice, cum ar fi dioxidul de carbon în atmosferă. O soluție la care să vă gândiți este să
împărțiți vehiculul cu alții, reducând astfel costurile de călătorie. Dacă preferați transportul în
comun, această alternativă este, de asemenea, excelentă pentru mediu și pentru bugetul
personal.
Reduceți consumul de apă!
Eliminați mai multe obiceiuri, cum ar fi robinetele deschise în timpul procesului de spălare a
dinților, a mîinilor și a feței. Alegeți șă faceți dușuri scurte pentru a economisi apă și timp.
Doar acești pași simpli pot face o mare diferență.
Reduceți consumul de energie!
Evitati încălzitoarele, ventilatoarele, aparatele de aer condiționat și luminile care sunt mereu
pornite. Electricitatea este scumpă, deci ar trebui să găsiți alternative mai ieftine și mai
durabile pentru a reduce consumul de energie.
Alege cel mai organic aliment posibil și produce propriul tău aliment ecologic!
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Producerea și livrarea fiecărui produs către consumatori necesită o cantitate mare de resurse.
Cumpărați produse second-hand!
Atunci când cumpărăm articole second-hand, evităm să cumpărăm produse noi, economisind
energia utilizată de la stadiul de producție până la stadiul de livrare.
Cumpărați de la producătorii locali!
Alegeți și achiziționați produse fabricate pe plan local, din magazinele locale, din piețe sau de
la agricultori. Pe lângă faptul că pot găsi mai ușor produse de sezon, acestea sunt mai
proaspete, cu mai multă aromă și la cel mai bun preț. Ajutând economia locală, ajutăm
planeta!
Faceți-vă propriii detergenți de casă pentru curățare/ spălare!.
Pentru aceasta, utilizați produse precum bicarbonat de sodiu, lămâie sau oțet. Faceți pesticide
bio de casă pentru a lupta împotriva dăunătorilor din grădina dvs.
Faceți grădini verticale!
Pe lângă faptul că spațiile devin, astfel, mult mai plăcute, ele climatizează, lăsând zonele mai
proaspete. Grădinile verticale contribuie la creșterea biodiversității, creând habitate pentru
păsări și insecte, precum și alte lucruri vii. Acestea pot ajuta și la combaterea pierderii
biodiversității cauzate de urbanizare. Pereții verzi formați de acest tip de grădini pot fi folosiți
pentru cultivarea alimentelor, cum ar fi fructe mici, legume și ierburi. În acest fel, ele vor
contribui la un control durabil și local al surselor de alimente la un cost mai mic.

REȚEAUA ECO2
În cadrul proiectului, am folosit o serie de
activități de networking, în timpul cărora a existat o
oportunitate pentru discuții comune, cooperare,
ateliere și evenimente științifice. De asemenea, am
creat platforma ECO2, unde calculatorul de
amprentă ecologică dezvoltat pentru școli va fi
disponibil după înregistrare. Am dori ca școlile să
continue să își împărtășească experiențele cu calculatorul de pe platformă și să publice bune
practici care sunt puse în aplicare pentru a le reduce amprenta de carbon.
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Prin urmare, platforma ECO2 poate servi drept platformă pentru schimbul de informații
pentru membrii rețelei.

Dacă doriți să vă alăturați rețelei noastre, înregistrați-vă pe www.co2optim.eu și
încărcați-vă datele în eco-calculator. Urmăriți datele lunar și aplicați apoi materialele
didactice, videoclipurile și benzile desenate disponibile pe site-ul nostru în cadrul și în afara
clasei. Cu ajutorul planurilor de lecție aceste materiale didactice pot fi ușor integrate în
activitatea de zi cu zi a educatorilor și pot fi folosite ca instrument de sensibilizare. Avem
încredere că aceste instrumente vor ajuta la creșterea conștientizării mediului și la obținerea
unor rezultate reale și tangibile în reducerea amprentei ecologice a școlilor.

GLOSAR
Acordul de la Paris
Acord internațional între diverși actori internaționali, cu accent pe reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, măsura de adaptare și finanțarea acestora, semnat de 196 de state.
Amprenta de carbon
Amprenta de carbon măsoară emisiile de CO2 asociate cu consumul de combustibili fosili. În
conturile privind amprenta ecologică, aceste sume sunt transformate în zone biologice
productive necesare absorbției acestui CO2. Amprenta de carbon este adăugată la Amprenta
ecologică, deoarece concentrațiile crescânde de CO2 în atmosferă sunt considerate o
acumulare a datoriei ecologice. Unele evaluări ale amprentei de carbon exprimă rezultate în
tone eliberate pe an, fără a transpune această cantitate într-o zonă necesară pentru sechestrarea
acesteia.
Biodiversitatea
O formă prescurtată a expresiei „diversitate biologică”, care înseamnă varietatea de viață de
pe această planetă și modul în care interacționează în habitate și ecosisteme. Biodiversitatea
acoperă toate plantele, animalele și microorganismele de pe uscat și din apă.
Vezi și ecosistem, habitat și organism.
Bioenergie
Toate tipurile de energie derivate din biomasă, inclusiv biocombustibili.
Despădurire/ defrișare
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Este reducerea arborilor dintr-un lemn sau pădure din cauza forțelor naturale sau a activității
umane, cum ar fi arderea sau exploatarea forestieră.
Capitalul natural
Este definit ca fiind toate materiile prime și ciclurile naturale de pe Pământ. Analiza
amprentei consideră pe scurt o componentă cheie, sprijinirea vieții capitalul natural sau
capitalul ecologic. Acest capital este definit ca fiind stocul de active ecologice vii care oferă
bunuri și servicii în mod continuu. Funcțiile principale includ producția de resurse (cum ar fi
pește, cherestea sau cereale), asimilarea deșeurilor (cum ar fi absorbția de CO2 sau
descompunerea apelor reziduale) și servicii de sprijinire a vieții (precum protecția împotriva
razelor UV, biodiversitatea, curățarea apei sau stabilitatea climei).
Consum
Utilizarea bunurilor sau a serviciilor. Termenul de consum are două semnificații diferite, în
funcție de context. Așa cum se folosește în mod obișnuit în ceea ce privește Amprenta, se
referă la utilizarea de bunuri sau servicii. Un bun consumat sau un serviciu întruchipează toate
resursele, inclusiv energia, necesare furnizării consumatorului. În contabilitatea completă a
ciclului de viață, se iau în considerare tot ceea ce este utilizat de-a lungul lanțului de
producție, inclusiv orice pierderi pe parcurs. De exemplu, alimentele consumate includ nu
numai plantele sau materiile animale pe care oamenii le consumă sau deșeurile din
gospodărie, ci și cele pierdute în timpul procesării sau recoltei, precum și toată energia
folosită pentru creșterea, recolta, prelucrarea și transportul alimentelor.
Componente de consum (sau categorii de consum)
Analizele ecologice ale amprentei pot aloca amprenta totală între componentele de consum,
de obicei alimente, adăpost, mobilitate, bunuri și servicii - adesea cu rezoluție suplimentară în
sub-componente. Clasificarea constantă în cadrul studiilor permite compararea amprentei
componentelor individuale de consum în regiuni și contribuția relativă a fiecărei categorii la
amprenta generală a regiunii. Pentru a evita contorizarea dublă, este important să vă asigurați
că consumabilele sunt alocate numai unei componente sau subcomponente. De exemplu, un
frigider ar putea fi inclus în alimente, bunuri sau componente de adăpost, dar numai într-unul
singur.
Datoria ecologică
Suma deficitelor ecologice anuale. Amprenta umanității a depășit prima oară biocapacitatea
globală la mijlocul anilor '80, și a făcut-o în fiecare an de atunci. Până în 2011, această
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depășire anuală se acumulase într-o datorie ecologică care depășea 11 ani din productivitatea
totală a Pământului.
Deficit ecologic
Diferența dintre capacitatea bio și amprenta ecologică a unei regiuni sau țări. Un deficit
ecologic apare atunci când Amprenta unei populații depășește capacitatea bio a zonei
disponibile pentru acea populație. În schimb, există o rezervă ecologică atunci când
capacitatea bio a unei regiuni depășește amprenta populației sale. Dacă există un deficit
ecologic regional sau național, înseamnă că regiunea importă capacitatea bio prin comerț sau
lichidează active ecologice regionale sau emite deșeuri într-o comună globală, precum
atmosfera. Spre deosebire de scala națională, deficitul ecologic global nu poate fi compensat
prin comerț și, prin urmare, este egal cu depășirea prin definiție.
Deşeuri
Toate substanțele care apar în toate etapele de la producție la consum și nu mai funcționează
pentru utilizator.
Deșeuri zero
Zero Waste este un set de principii axate pe prevenirea deșeurilor care încurajează
reproiectarea ciclurilor de viață a resurselor, astfel încât toate produsele să fie reutilizate.
Scopul este ca niciun coș de gunoi să nu fie trimis la depozitele de gunoi, incineratoare sau
ocean.
Deșeuri biodegradabile
Deșeuri organice, care provin de obicei din surse vegetale sau animale (de exemplu: resturi
alimentare și hârtie), pe care alte organisme vii le pot descompun.
Dezvoltare durabilă
Este o dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Aceasta este o definiție oferită de celebra
Comisie Mondială pentru Mediu și Dezvoltare în raportul acesteia intitulat ”Our Common
Future” (Viitorul nostru comun).
Dioxid de carbon (CO2)
Un gaz incolor care este produs în mod natural de la animale și oameni în aerul expirat și
degradarea plantelor. Este îndepărtat din atmosferă prin fotosinteză în plante și prin dizolvare
în apă, în special pe suprafața oceanelor. Utilizarea combustibililor fosili pentru energie crește
concentrația de dioxid de carbon în atmosferă, despre care se crede că contribuie la încălzirea
globală.
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Efect de sera
Încălzirea atmosferei Pământului cauzată de creșterea nivelului de gaze, cum ar fi vaporii de
apă și dioxidul de carbon. Aceste gaze absorb radiațiile emise în mod natural din sol,
încetinind astfel pierderea de energie de pe Pământ. Efectul de seră a existat întotdeauna; fără
ea, Pământul ar fi prea rece pentru ca plantele, animalele și oamenii să supraviețuiască. Dar,
din cauza creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră din ultimii ani, efectul de seră este mult
mai puternic, ceea ce duce la încălzirea globală. A se vedea, de asemenea, încălzirea globală,
gazele cu efect de seră și radiațiile.
Energie integrată/ încorporată
Este energia utilizată pe parcursul întregului ciclu de viață al unui produs pentru a-l realiza,
transporta, utiliza și apoi arunca. Studiile de amprentă folosesc adesea energie integrată
atunci când urmăresc comerțul cu mărfuri.
Energie regenerabilă
Energia regenerabilă este energia obținută din fluxul curent de energie în procesele naturale
continue. Aceste resurse pot fi listate ca energie solară, energie eoliană, energie geotermică și
energie din biomasă.
Energie solară
Energia solară este o sursă curată de energie produsă de lumina directă a soarelui, fără emisii
nocive de gaze.
Emisiile de carbon
În contextul schimbărilor climatice, dioxidul de carbon degajat atunci când substanțele, în
special petrolul, gazul și cărbunele, sunt arse de vehicule și avioane, de fabrici și de locuințe.
Friday for Futures Movement (Vinerea pentru mișcarea viitorului)
Mișcarea tinerilor care se preocupă de problemele de protecție a mediului, renumită pentru
demonstrațiile de vineri din 2019.
Gunoi menajer
Deșeuri generate de oameni în viața lor de zi cu zi în locuințe și în spații utilizate pentru
recreere și în zonele lor.
Gestionarea deșeurilor
Managementul colectării, manipulării, procesării, stocării și transportului deșeurilor de unde
este produs până unde este în final aruncat. Vezi prevenirea deșeurilor.
Încălzire globală
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Creșterea treptată a temperaturii suprafeței Pământului cauzată de activitățile umane care
determină un nivel ridicat de dioxid de carbon și alte gaze să fie eliberate în aer.
Mediu inconjurator
Mediu biologic, fizic, social, economic și cultural în care ființele vii își mențin relațiile vitale
și interacționează între ele.
Neutralitatea CO2
Un concept care spune că toți actorii ar trebui să producă atâta CO2 cât pot interioriza (într-o
anumită perioadă de timp).
Poluarea mediului
Este „contaminarea componentelor fizice și biologice ale sistemului Pământ / atmosferă într-o
măsură în care procesele normale de mediu sunt afectate negativ.
Produs derivat
Produsul rezultat din procesarea unui produs primar. De exemplu pulpa de lemn, un produs
secundar, este un produs derivat din lemn rotund. În mod similar, hârtia este un produs derivat
din pulpa de lemn.
Protocolul de la Kyoto
Este un acord-cadru internațional pentru combaterea încălzirii globale și a schimbărilor
climatice. Acest protocol a fost semnat în Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind
schimbările climatice.
Putere eoliana
Energia eoliană este energia cinetică pe care o are ca urmare a mișcării vântului. Această
energie este transformată în energie electrică și este utilizată pe scară largă în trecut și astăzi.
Reciclarea
Separarea deșeurilor solide după material (hârtie, sticlă, plastic etc.), transformarea acestor
deșeuri prin metode fizice, chimice sau biochimice și reutilizarea acestora
Schimbarea climei
Înseamnă o schimbare permanentă și semnificativă a climatului Pământului, local sau global.
Acestea includ modificările de temperatură și cantitate și distribuția precipitațiilor, vântului
sau numărul de ore de soare.
Surse alternative de energie
Energie care nu provine din combustibili fosili (cum ar fi cărbune, petrol, gaze), ci este
produsă folosin, de exemplu, vântul, apa curgătoare, puterea solară, biomasa, etc.
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