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INTRODUCERE
Pretutindeni se vorbeşte despre schimbările climatice, trans-

probleme precum puritatea aerului pe care îl respirăm sau a

formările mediului înconjurător, adaptarea pe termen lung a

râurilor şi lacurilor noastre ori întrebări precum câtă energie

oraşelor noastre la schimbările climatice, numărul ridicat al

consumăm de fapt şi cât de „verzi“ sunt oraşele noastre în

catastrofelor naturale şi al refugiaţilor climatici. Economisirea

realitate?

resurselor, economisirea energiei electrice, colectarea selectivă a deşeurilor şi consumul sustenabil reprezintă cerinţele

Pentru a găsi un răspuns la aceste întrebări, aceşti indicatori

faţă de noi înşine pentru a pune capăt schimbărilor climatice,

trebuie să consemneze prin cifre o anumită stare. „Deoarece

exploatării excesive a resurselor naturale şi poluării mediului

prin indicator se înţelege în general un parametru ce serveşte

înconjurător. Se urmăreşte o dezvoltare durabilă, iar Guvernul

la descrierea stării unui sistem.“ 1 Pornind de la aceasta, indi-

Federal al Germaniei a consemnat în Strategia Naţională de

catorii de sustenabilitate reprezintă indicatori prin care este

Sustenabilitate un principiu de sustenabilitate pe baza unor

descrisă starea de fapt şi tendinţa evoluţie pentru atingerea

obiective şi indicatori. Pentru cetăţeni se ridică de asemenea

obiectivului de evoluţie durabilă.
1

Walz et al. 1997

STRUCTURA MANUALULUI

DEZVOLTAREA DURABILĂ

În primul rând vom detalia obiectivele sustenabilităţii,

Între timp dezvoltarea durabilă a devenit o sintagmă utilizată

aşa-numitele sustainable development goals (SDGs), şi vom

aproape inflaţionist, care rămâne însă de cea mai mare actu-

arăta ce importanţă au acestea pentru comunităţile din Ger-

alitate în semnificaţia sa reală. Prin aceasta înţelegem creş-

mania. Apoi vom prezenta fiecare domeniu tematic şi fiecare

terea constantă a avutului nostru, considerând drept avut nu

temă pentru care am selectat indicatori şi vom explica sem-

numai valoarea monetară, resp. produsul intern brut, ci, în

nificaţia acestora. În cea de-a treia parte a manualului vom

aceeaşi măsură, modul în care ne dezvoltăm ca societate din

stabili valori-ţintă pentru indicatori şi vom oferi planuri de

punct de vedere ecologic, social, cultural şi economic.

lecţie şi fişe de lucru pentru utilizarea directă la clasă.

•
•
•

•
•
•

Economie şi comerţ preventive şi corecte
Economie circulară
Tehnologii inovative ecologice

Promovarea sănătăţii umane
Echitate la nivel mondial
Democratizare şi participare

Economie

Ecologie

Societate

Cultură

•
•
•
•

Respectarea circuitelor ecologice
Diversitatea speciilor
Evitarea şi reducerea poluării ecosistemului
Economisirea resurselor naturale

•

Responsabilitatea globală şi cooperare
internaţională
Diversitatea culturală
Modul de tratare al obiectelor şi estimarea
valorii acestora
Dezvoltarea conştiinţei consumatorilor şi a
stilurilor de viaţă

•
•
•
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OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE
Obiectivele dezvoltării durabile, sustainable development

Obiectivele dezvoltării durabile urmăresc reducerea sărăciei

goals (SDGs), ce au fost adoptate la New York în septembrie

şi foametei la nivel mondial, îmbunătăţirea sănătăţii, acorda-

2015 în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Uni-

rea de drepturi egale, protejarea planetei şi multe altele. În

te descriu munca titanică ce ne aşteaptă. Dezvoltarea durabi-

total există 17 obiective pentru o dezvoltare durabilă.

lă înseamnă de fapt mult mai mult decât simpla protecţie a
mediului.

IMAGE MISSING
Logo ONU2

1.

Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.

2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi
durabile.
3. Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării
tuturor, la orice vârstă.
4. Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
5. Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
6. Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al
7.

10. Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile şi încurajarea Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi între țări.
11. Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele
să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
12. Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor
climatice şi a impactului lor.
14. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi
a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
15. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile
a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a păduri-

apei şi sanitaţie pentru toţi.

lor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea de-

Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesi-

gradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.

bile, într-un mod sigur, durabil şi modern.

16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o

8. Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschisă

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi

tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi productive a

crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive

forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decen-

la toate nivelurile.

te pentru toţi.
9. Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.

2

https://sustainabledevelopment.un.org/

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
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COMUNITĂŢILE SUSTENABILE
În cadrul implementării unei dezvoltări durabile comunităţilor le revine un rol deosebit. A gândi la nivel global şi a acţiona la nivel local, acesta este unul dintre
principiile unei dezvoltări durabile care se aplică în mod special aici. Astfel, înseşi
comunităţile derulează şi implementează obiectivele naţionale ale Guvernului Federal al Germaniei. Ele sunt cele care se ocupă de planurile lor locale de sustenabilitate şi protecţie climatică, precum şi de multitudinea de proiecte concrete pentru
implementarea şi atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDGs). Oraşele şi
comunităţile bine situate documentează progresele pe care le fac şi au dezvoltat
proprii indicatori, după care pot fi măsurate diferitele grade de atingere a obiectivelor. Agenţia Federală de Mediu din Germania a dezvoltat aşa-numiţii indicatori
principali, care constituie baza proceselor decizionale în cadrul comunităţilor. Unii
dintre aceştia se regăsesc şi în setul nostru de indicatori.

POTENŢIALUL PEDAGOGIC DE A LUCRA
CU INDICATORI
Setul de indicatori se bazează pe măsurile de educaţie ecolo-

Considerăm drept puncte de pornire pentru implementarea în

gică existente care transmit conţinuturi şi competenţe în spe-

şcoală orele din domeniul disciplinelor Politici internaţionale,

cial în domeniile protecţie climatică, adaptare la schimbările

Etică, Geografie, dar şi Fizică şi Chimie. Înregistrarea indicato-

climatice şi tranziţie energetică, dar şi în alte domenii tematice

rilor se poate realiza în egală măsură prin investigaţie proprie,

ale educaţiei pentru dezvoltare durabilă.3 ..În suportul de curs

dar şi prin investigare pe internet. Lucrând cu indicatori, elevii

de faţă o noutate de mare interes o reprezintă în primul rând

se ocupă de diverse teme de sustenabilitate şi învaţă astfel

abordarea „Young Citizen Science“: Un mare număr de indica-

în ce aspecte ale propriului lor mediu de viaţă au legătură cu

tori sunt evaluaţi şi analizaţi chiar de către tineri. O astfel de

dezvoltarea globală şi pot influenţa viitorul. În plus aceştia în-

implicare contribuie la construirea sustenabilităţii şi democra-

vaţă să clasifice mediul de viaţă în care trăiesc şi modul în care

ţiei şi sprijină dezvoltarea competenţei de structurare a viito-

s-a dezvoltat acesta în comparaţie cu altele.

rului în sensul educaţiei pentru dezvoltare durabilă.

3

Prin educaţie pentru dezvoltare durabilă înţelegem educaţia care oferă oamenilor capacitatea de a gândi şi de a acţiona în mod sustenabil. Cum îi
influenţează deciziile mele pe oamenii din generaţiile următoare sau din alte colţuri ale lumii? Ce efecte are, spre exemplu, tipul de consumator pe
care îl reprezint, mijloacele de deplasare pe care le utilizez sau ce fel de şi câtă energie consum? Ce mecanisme globale conduc la conflicte, teroare
şi refugiere? Educaţia pentru dezvoltare durabilă oferă fiecăruia posibilitatea de a înţelege efectele propriilor acţiuni asupra lumii şi de a lua decizii
responsabile.

5
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1

INDICATORI PENTRU O
COMUNITATE SUSTENABILĂ

Ce indicatori există, care pot oferi informaţii despre nivelul contribuţiei comunitare la dezvoltarea mondială şi atingerea obiectivelor comunitare proprii pentru o
dezvoltare durabilă? Pentru evaluarea dezvoltării economice, ecologice, culturale şi
sociale a unui oraş sau a unei comunităţi am selectat şapte domenii tematice: Habitatele/Mediul social, Biodiversitatea, Patrimoniul cultural şi natural, Clima urbană
şi calitatea aerului, Energia şi protecţia climatică, Deşeurile şi Apa. Fiecărui domeniu
tematic i se subordonează teme care îl descriu mai detaliat, precum şi indicatori.
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DOMENIUL TEMATIC

HABITATE ŞI MEDIU SOCIAL

Spaţiul în care ne deplasăm zilnic, în care trăim, în care facem cumpărături şi ne
petrecem timpul liber are o mare influenţă asupra dezvoltării copiilor noştri, asupra
mediului social al acestora şi prin aceasta şi asupra stării noastre generale de bine.
Astfel, produsul intern brut este în mai mică măsură cel care ne spune cu adevărat
cât de bine ne este în propriul judeţ / oraş / cartier, acest lucru depinde în mult mai
mare măsură de o multitudine de factori de influenţă pe care dorim să îi prezentăm
în cadrul domeniului tematic de faţă.

Educaţia şi timpul liber al copiilor/tinerilor..................................... 8
Omul şi aşezările umane........................................................................ 9
Starea socială şi coeziunea socială................................................... 10
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ТЕМА
EDUCAŢIA ŞI TIMPUL LIBER AL COPIILOR / TINERILOR
Educaţia şcolară este garantată în Germania prin învăţământul obligatoriu. Totuşi, în
afară de acesta, există suficiente oferte extraşcolare din partea organizaţiilor, instituţiilor private de învăţământ şi comunităţilor religioase? Prin acestea pot fi înţelese
ofertele educative în sens tradiţional, ca de ex. cursurile Universităţilor Populare de
Artă, ofertele culturale cum ar fi cursuri de muzică şi artă, cursuri de actorie şi pictură, dar şi ofertele cluburilor sportive. Important la aceste activităţi extraşcolare este
faptul că acestea conţin elementele învăţării cognitive, precum elemente de mişcare
şi elemente de incluziune socială.

Indicator

Mod de înregistrare şi sursă

Explicaţie

Numărul şi amplasarea
locurilor de joacă

Înregistrarea pe teren cu fişe de
colectare a datelor

Există pentru copii şi tineri suficient loc şi suficiente locuri de joacă pentru a petrece timp în aer
liber, a face sport, a face mişcare şi a se întâlni
cu cei de aceeaşi vârstă? Astfel, în mediul propriu
poate fi stimulată coeziunea şi angajamentul social pe care îl implică aceasta.

Investigare asupra instituţiei şcolare

Legat de dezvoltarea durabilă este important ca
toţi cei care termină un ciclu de studii să obţină o
diplomă de absolvire şi un procentaj cât mai mare
posibil un certificat de calificare sau o diplomă de
bacalaureat.

Numărul şi amplasarea
terenurilor de sport

Numărul absolvenţilor
de şcoală fără diplomă

Diplomele de absolvire este o condiţie pentru calificarea profesională. Lipsa diplomei de absolvire
reprezintă un risc de sărăcie.

8
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ТЕМА
OMUL ŞI AŞEZĂRILE UMANE
Cum trăim, cât trebuie să plătim pentru acest lucru şi în general cine unde trăieşte? Populaţia din Germania îmbătrâneşte din ce în ce mai mult şi vorbim despre
lipsa forţei de muncă specializate, deoarece lipsesc tinerii recruţi. Mai mult decât
atât, există teme precum gentrificarea anumitor cartiere şi limitarea prin lege a
preţurilor chiriilor, pentru a atenua, resp. pentru a împiedica schimbările sociale.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Structura de vârstă a
populației

Birourile de Statistică la nivel federal şi la nivel de land

În viitor, paralel cu reducerea demografică se va
modifica şi structura de vârstă a populaţiei: Descreşte cota reprezentată de persoanele cu vârsta
sub 20 de ani şi chiar va descreşte considerabil
aceea a populaţiei aflate la vârsta activă. În anul
2060 cca. fiecare a treia persoană va avea vârsta
de 65 de ani sau peste.

Structura de locuire:
Planul de utilizare a suprafeţelor şi
dimensiunile gospodă- Oficiul de sistematizare urbană
riilor, tipurile de aşezări
umane

Structura de locuire din Germania s-a modificat
considerabil în ultimul secol. Numărul gospodăriilor creşte, în timp ce numărul locatarilor din
gospodării scade.

Nivelul mediu al chiriilor – Comparaţie cu
Indexul chiriilor

Este cartierul nostru o zonă devaforizată din
punct de vedere social sau este zona revalorizată
şi niciun localnic nu îşi mai permite spaţiul locativ
alocat?

Indexul chiriilor locale
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ТЕМА
STAREA SOCIALĂ ŞI COEZIUNEA SOCIALĂ
„Coeziunea socială reprezintă o bază esenţială pentru stabilitatea şi dezvoltarea
societăţii şi economiei. Societăţile cu o mai mare coeziune sunt mai productive,
mai paşnice, rezolvă crizele mai bine şi sunt mai deschise la inovaţie.“ afirmă prof.
dr. Rolf Rosenbrock, preşedinte al Asociaţiei Paritare (Paritätischer Gesamtverband)
din Germania.

4

Indicator

Вид проучване

Пояснение

Gradul de siguranţă
socială,
numărul beneficiarilor
de ajutor de şomaj,
beneficiari ai unei asigurări sociale de bază,
risc de sărăcie

Colectarea datelor prin intermediul Birourilor de Statistică la nivel
federal şi la nivel de land

O asigurare socială de bază reprezintă fundamentul coeziunii sociale. Asigurarea prin forţe proprii a
mijloacelor de subzistenţă este importantă pentru
stima de sine.

Numărul şi tipul instituţiilor socioculturale

Investigaţii proprii, oficii municipale

Educaţia culturală se produce în multe subdomenii şi instituţii ale societăţii noastre.
O importanţă deosebită pentru aceasta o au instituţiile culturale şi metodele de educaţie extraşcolară, deoarece acestea, pe de o parte, se adresează mai uşor tinerilor în contextul intereselor lor şi
pot contribui prin joc la reuşită socializării şi educaţiei, pe de altă parte, deoarece activarea şi utilizarea instituţiilor culturale ca autorităţi educative
le favorizează propria dezvoltare şi revitalizare.4

Accesibilitatea instituţiilor publice pentru
persoanele cu dizabilităţi

Verificarea clădirilor publice selectate, verificarea propriei şcoli

Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi
înseamnă că orice om poate participa la viaţa societăţii fără a întâmpina oprelişti. Mai exact spus,
orice om are acces la o clădire, chiar dacă acesta
este în scaun cu rotile şi/sau are posibilitatea de
a naviga liber pe internet.

Comp.: Centrala Federală pentru Educaţie Politică,
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/60034/soziokultur?p=all.
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DOMENIUL TEMATIC

BIODIVERSITATEA

Prin biodiversitate sau diversitate biologică înţelegem trei mari domenii: Acestea
sunt diversitatea ecosistemelor (comunităţi biologice, habitate cum ar fi pădurile şi
mările, precum şi peisajul), diversitatea speciilor şi diversitatea genetică la nivelul
speciilor.

Albinele şi apicultura............................................................................ 12
Păsările..................................................................................................... 13
Speciile invazive..................................................................................... 14
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ТЕМА
ALBINELE ŞI APICULTURA
Acestea sunt responsabile pentru diversitatea biologică şi pentru varietatea din farfuriile noastre: albinele asigură recolte agricole importante şi surse de hrană pentru multe
specii de animale. În Germania albinele polenizează în jur de 80 de procente din plantele
de cultură şi sălbatice de la morcovi până la roşii şi chiar trifoi. Acest lucru face ca albina
să fie o insectă de foarte mare utilitate. Cu atât mai periculos este faptul că existenţa
albinelor este periclitată.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Numărul coloniilor de
albine

Înregistrarea locurilor în care se
află albine, numărul coloniilor de
albine şi al apicultorilor activi prin
fişe de colectare a datelor, discuţii
cu apicultorii pe bază de chestionar

În prezent există din ce în ce mai mulţi oameni
care cresc în particular propria colonie de albine.
Însă este important şi a vedea dacă un apicultor
creşte mai mult de o singură colonie (Valoarea de
referinţă pentru un apicultor este de 10 colonii).
Acest lucru este important pentru combaterea
răspândirii bolilor albinelor.

Numărul apicultorilor
activi
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ТЕМА
PĂSĂRILE
Efectivele de specii de păsări care trăiesc în mod natural în Germania scad permanent.
Acest lucru rezultă din observaţiile şi recensămintele Uniunii de Conservare a Naturii şi
Biodiversităţii din Germania. Motivul pentru aceasta îl constituie de exemplu lipsa habitatelor adecvate şi declinul populaţiilor de insecte.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Prezenţa speciilor de
păsări

Date sau observaţii proprii

Pentru stabilirea biodiversităţii unei regiuni, păsările cuibăritoare constituie indicatorul semnificativ. Modificarea populaţiei speciilor de păsări
cuibăritoare ce apar regulat în tipurile de peisaj şi
în habitatele selectate indică tendinţele de evoluţie a biodiversităţii per total.

Speciile ameninţate la
nivel regional

13
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ТЕМА
SPECIILE INVAZIVE
Tot mai multe vieţuitoare din habitate străine se stabilesc permanent la noi. Plantele ce
migrează astfel se numesc specii invazive. Acestea pot provoca alergii sau sunt otrăvitoare şi deci periculoase pentru oameni. Deoarece adesea speciile invazive nu au duşmani
naturali, acestea se răspândesc şi ameninţă plantele ce trăiesc în mod natural în locul
respectiv.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Prezenţa speciilor invazive (împărţite după
caracterul problematic
/ neproblematic)

Interviu de tip chestionar cu specialişti, înregistrarea speciilor invazive prezente pe fişe de colectare a
datelor, măsuri de combatere, comunicare cu proprietarii terenurilor
sau cu instituţiile oficiale

Ambrozia este un exemplu de migrare şi răspândire a speciilor alergene iubitoare de căldură. Polenul ambroziei provoacă preponderent simptome
de rinită alergică. Până la 25 % din persoanele
alergice dezvoltă şi astm bronşic. În plus pot apărea reacţii cutanate în urma contactului cu pielea.
Concentraţiile de polen sunt încă reduse, dar, în
orice caz, diferă foarte mult de la o regiune la
alta.5

Combaterea speciilor
invazive periculoase

5

Comp.: Agenţia Federală de Mediu din Germania, Sistemul indicatorilor principali, p.33
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DOMENIUL TEMATIC

PATRIMONIUL CULTURAL ŞI NATURAL

„UNESCO şi-a asumat sarcina de a conserva patrimoniul cultural şi natural al umanităţii. Mai mult de 1.000 de situri din peste 160 de ţări sunt înregistrate pe Lista
Patrimoniului Mondial. Convenţia UNESCO pentru Protejarea Patrimoniului Cultural
Imaterial atrage atenţia la nivel mondial asupra diversităţii formelor de exprimare
culturală vii. Conservarea patrimoniului documentar din arhive, biblioteci şi muzee
este obiectivul programului UNESCO „Memory of the World“. UNESCO a adoptat un
acord internaţional şi pentru protejarea patrimoniului cultural subacvatic.“6

6

https://www.unesco.de/ueber-uns/querschnittsthemen/kulturerbe.html

Protejarea naturii................................................................................... 16
Istoria regională......................................................................................17
Bibliotecile............................................................................................... 18
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ТЕМА
PROTEJAREA NATURII
Obiectivul protejării naturii este acela de a conserva natura şi peisajul pentru propria
valoare şi ca bază de subzistenţă a omului (art. 1 din Legea federală privind protecția
naturii).

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Numărul şi caracterul
zonelor protejate (protejarea naturii, protejarea peisajului, zone
verzi protejate)

Colectarea datelor direct din zonă
sau studierea hărţii

Punerea sub protecţie a zonelor aflate în pericol
şi care merită a fi protejate reprezintă un aspect
important pentru protejării naturii. Parcurile naţionale şi zonele protejate aplică reguli stricte
pentru conservarea şi dezvoltarea speciilor şi
biotopurilor rare şi periclitate.

16
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ТЕМА
ISTORIA REGIONALĂ
A cunoaşte istoria locală sau a cerceta locurile şi personalitățile istorice ca parte a memoriei culturale contribuie la propria identificare cu respectiva regiune.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Clădirile şi instituţiile
relevante din punct de
vedere istoric

Inventariere la faţa locului

Există case memoriale interesante ale unor personalităţi relevante din punct de vedere istoric, monumente şi clădiri industriale sau istorice interesante în împrejurimi? Acestea servesc drept bază
de pornire pentru educaţia politică şi culturală.

Personalitățile istorice
marcante, care joacă
un rol identitar

Investigare în muzeul local sau
similar, interviu cu trecătorii despre
o personalitate selectată

Ce personalităţi istorice, dar şi personalităţi recente, care sunt importante pentru istoria contemporană, provin din regiunea mea? Acestea
sunt cele care joacă un rol identitar în istoria
zonei.

17
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ТЕМА
BIBLIOTECILE
În ciuda aplicaţiilor de telefon şi a internetului, bibliotecile rămân instituţii importante. Acestea contribuie la menţinerea competenţei de lectură, furnizează informaţii importante, reprezintă locul de păstrare a cunoştinţelor şi importante lăcaşuri
educative.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Numărul de biblioteci

Investigaţie proprie

Câte biblioteci există în vecinătatea imediată şi
chiar o bibliotecă mobilă? Printre acestea se numără şi centrele de schimb de cărţi.

Bibliotecile care au un
departament relevant
dedicat mediului

Colectarea numărului şi temelor
din bibliografia privitoare la mediu
într-o bibliotecă locală relevantă

Pentru cercetarea în profunzime a temelor legate
de mediu, a politicii de mediu şi conservării naturii bibliotecile sunt locuri ideale de pornire.
Care dintre bibliotecile disponibile au un departament propriu dedicat acestei teme?

18
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DOMENIUL TEMATIC

CLIMA URBANĂ ŞI CALITATEA AERULUI

În Germania peste 80% din populaţie trăieşte în aşezări umane şi oraşe. Clima urbană influenţează aşadar condiţiile de viaţă ale foarte multor oameni, dar şi ale
animalelor şi plantelor care trăiesc acolo. Între caracteristicile importante pentru
clima se numără impermeabilizarea solului, devierea apei pluviale în canalizare,
acumularea de clădiri cu capacitate mare de stocare a căldurii, reducerea suprafeţelor acoperite de vegetaţie, diminuarea suprafeţelor acoperite de apă, eliberarea de
căldură de către centrale electrice şi clădiri, precum şi emisiile de particule şi gaze
de evacuare.

Imisiunile..................................................................................................20
Schimbările climatice............................................................................ 21
Transportul.............................................................................................. 22
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ТЕМА
IMISIUNILE
Prin imisiuni se înţelege efectul poluării aerului, solului şi apei asupra organismelor
vii sau asupra obiectelor, ca de exemplu asupra oamenilor sau clădirilor. Pentru multe
substanţe concentraţia de imisiuni admisă este stabilită prin valorile maxime stipulate
prin lege.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Concentraţia de ozon

Colectarea datelor prin intermediul
instituţiilor ce acţionează la nivel
federal şi de land

Pentru a proteja şi a favoriza sănătatea şi calitatea
vieţii oamenilor, un obiectiv important îl reprezintă acela de a expune oamenii cât mai puţin posibil la poluări ale aerului ce afectează sănătatea.

Particule în suspensie

20
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ТЕМА
SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Prin schimbările climatice se ajunge şi la modificări elementare în viaţa noastră de zi
cu zi. Dacă oraşele devin din ce în ce mai mari, condiţiile meteorologice din ce în ce mai
dramatice, furtunile din ce în ce mai intense, ploile din ce în ce mai puternice, atunci
trebuie rezolvată problema.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Schimbările climatice
preconizate (perioade
de caniculă, precipitaţii)

Colectarea datelor prin intermediul
instituţiilor ce acţionează la nivel
federal şi de land, analizarea atlaselor de mediu

Schimbările climatice la ţară au alte urmări decât
la oraş.
La o creştere a temperaturii medii oraşele se încălzesc din ce în ce mai mult, deoarece, din cauza
construcţiilor şi a impermeabilizării, se ajunge la o
încălzire a oraşului. La ţară acest lucru poate avea
urmări mai puţin extreme, aici se poate totuşi
ajunge, din cauza schimbării modelului precipitaţiilor la o eroziune crescută a solului.

Pericolele locale şi posibilităţile de acţionare

Stabilirea pericolelor locale (poluarea termică, pericolul de inundaţii)
şi măsurile de adaptare la schimbările climatice

Resursa solului trebuie menajată şi tratată cu economie. Impermeabilizările solului ar trebui reduse
la minimum, deoarece suprafeţele neimpermeabilizate din zona urbană sunt indispensabile pentru
infiltrarea precipitaţiilor şi refacerea apei freatice,
precum şi pentru conservarea spaţiului vital şi
natural. Acestea îmbunătăţesc clima urbană.
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ТЕМА
TRANSPORTUL
Transportul înlesneşte mobilitatea: uneşte oameni şi ţări, realizează schimbul de bunuri
şi astfel creează o premisă importantă pentru calitatea vieţii noastre. Reversul îl reprezintă: accidentele, emisiile, zgomotul.7

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Modal Split – statistica
privind mijloacele de
transport utilizate

Chestionarea cu privire la comportamentul de mobilitate la şcoală

Mobilitatea este în prezent un lucru de la sine înţeles. La fel de incontestabile ca necesitatea unei
mobilităţi suficiente sunt însă şi multiplele efecte
negative, ce rezultă din trafic. Diversele moduri de
transport poluează mediul şi afectează sănătatea
în condiţiile aceluiaşi volum de trafic în proporţii
variabile. Cu cât mai mare este procentajul modurilor de transport ecologice în cadrul statisticii
modal split, cu atât mai puţine efecte poluante
implică mobilitatea.8

7

Comp.: Biroul Federal de Statistică, O privire de ansamblu asupra transportului, p.4

8

Comp.: Agenţia Federală de Mediu din Germania, Sistemul indicatorilor principali, p.51
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DOMENIUL TEMATIC

ENERGIA ŞI PROTECŢIA CLIMATICĂ

Concentraţia de gaze cu efect de seră a crescut puternic din cauza industrializării
din ultimii 150 de ani. Odată cu aceasta se ajunge la încălzirea globală ce are efecte
uneori catastrofale pentru mediul înconjurător. De aceea, obiectivul politicii climatice germane este acela de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în anul
2020 cu cel puţin 40 de procente faţă de nivelul din 1990 şi până în anul 2050 cu 80
până la 95 de procente.

Energiile regenerabile........................................................................... 24
Emisiile de CO2......................................................................................... 25
Clădirile şi energia.................................................................................26

23

24

itfaden Umweltprofil in der Kommune – Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung

ТЕМА
NERGIILE REGENERABILE
Energiile regenerabile aduc o contribuţie esenţială la menajarea resurselor şi la combaterea efectului de seră provocat de om. În plus, acest indicator denotă importanţa
energiilor regenerabile pentru producerea energiei electrice şi termice, precum şi a carburanţilor.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Utilizarea surselor de
energie regenerabilă în
funcţie de sursele de
energie: 1. soare,
2. vânt, 3. biomasă,
4. apă, 5. altele

Există instalaţii cunoscute în propriul spaţiu social? Estimare proprie

Ce instalaţii există şi cum se raportează de fapt
vecinii la acestea? Nu întotdeauna pozitiv. Adesea
instalaţiile de biogaz produc mirosuri neplăcute,
iar instalaţiile eoliene zgomot şi umbră.
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ТЕМА
EMISIILE DE CO2
Gazul cu efect de seră CO2 intensifică încălzirea globală. Producem cantităţi uriaşe de CO2
prin transporturile şi industria de care dispunem, precum şi prin consumul de bunuri la
nivel mondial.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Evoluţia emisiilor de
CO2

Axele temporale pentru propriul
oraş, colectarea datelor prin intermediul Birourilor de Statistică la
nivel federal şi la nivel de land.

O reducere a emisiilor de CO2 implică o scădere a
consumului de combustibili fosili.
Această reducere ne permite aşadar să tragem
concluzii privind utilizarea surselor de energie (de
ex. reducerea consumului de combustibili fosili
şi creşterea consumului de energii regenerabile),
precum şi eficacitatea măsurilor de economisire a
energiei şi de eficientizare energetică.

25
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ТЕМА
CLĂDIRILE ŞI ENERGIA
Economia energetică se bazează în mare parte pe combustibili fosili. Mai mult de 30 de
procente din energia importată de Germania este utilizată pentru încălzire şi apă caldă
în clădiri. Resursele de combustibili fosili se epuizează, iar emisiile de CO2 trebuie reduse.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Situaţia energetică a
clădirilor publice

Conform certificatelor energetice,
investigaţie directă în propria şcoală şi clădirile publice (selectate)
din spaţiul social

Clădirile publice trebuie să îşi afişeze la loc vizibil
certificatele energetice. Acestea oferă informaţii
despre situaţia energetică a unei clădiri. Mai mult
decât atât, acestea conţin indicaţii pentru îmbunătăţirea situaţiei energetice.

Costurile energiei: chel- Colectarea datelor prin intermetuieli pentru utilităţile
diul Birourilor de Statistică la nivel
apă caldă şi căldură
federal şi la nivel de land
(„cheltuieli calde“) în
clădirile de locuinţe

Cheltuielile pentru utilităţi reprezintă în prezent
o cotă din ce în ce mai mare din costul total al
chiriei. Astfel cresc cheltuielile pentru evacuarea
deşeurilor, curăţarea clădirii şi pentru acoperirea
energiei. Cheltuielile pentru utilităţile apă caldă şi
căldură se numesc „cheltuieli calde“.
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DOMENIUL TEMATIC

DEŞEURILE

Cantitatea netă de deşeuri pe cap de locuitor a scăzută între anii 2000 şi 2015 cu
aproximativ 14 procente. Pe lângă efectele statistice, aceasta se datorează în principal scăderii condiţionate conjunctural a deşeurilor produse la lucrările de construire şi demolare. Cantitatea deşeurilor din gospodării a crescut. Cea mai mare parte
a deşeurilor se reciclează.9

9

Agenţia Federală de Mediu din Germania,
https://www.umweltbundesamt.de/daten/abfall-kreislaufwirtschaft/abfallaufkommen#textpart-1.

Colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor..................................28
Comportamentul consumatorului...................................................... 29
Poluarea cu deşeuri, depozitarea ilegală a deşeurilor.................30
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ТЕМА
COLECTAREA SELECTIVĂ ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR
„De la naştere până la moarte“ este un slogan uzual în economie. Produsele trebuie
astfel planificate încât designul să cuprindă durata de viaţă a acestora până la stadiul de deşeu. Astăzi spunem mai degrabă „de la naştere până la renaştere“, deoarece pornind de la circuitul materiilor în natură trebuie să repunem în circulaţie şi
resursele noastre, iar astfel să reutilizăm ceea ce odinioară era pur şi simplu aruncat
la groapa de gunoi sau incinerat ca deşeu.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Ce deşeuri şi în ce
proporţii sunt colectate
selectiv?

Colectarea datelor prin intermediul
firmei de salubrizare

În cadrul unei politici sustenabile de menajare
a resurselor naturale, o mare importanţă revine
creării circuitelor închise ale materiilor şi prin
aceasta evitării deşeurilor, reciclării şi reutilizării
deşeurilor. Important este gradul cât mai ridicat
posibil de exploatare al materialelor provenite din
natură.

Reciclarea
Valorificarea termică
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ТЕМА
COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
Statisticile actuale ale Agenţiei Federale de Mediu din Germania indică faptul că
fiecare cetăţean german produce în medie o jumătate de tonă de deşeuri pe an.
Tendinţa este crescătoare. Este timpul deci să ne gândim la prevenirea deşeurilor
atunci când ne facem cumpărăturile.

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Ambalajele nereturnabile

Chestionarea cetăţenilor la cumpărături
– prevenirea deşeurilor drept criteriu la cumpărare

Numai exemplul paharului de cafea arată cât de
multe deşeuri se produc în Germania din cauza
ambalajelor nereturnabile, resp. a paharelor de
unică folosinţă. Conform datelor organizaţiei ecologice Deutsche Umwelthilfe (DUH) în fiecare oră
în Germania ajung la coşul de gunoi peste 320.000
de pahare de unică folosinţă.

Pungile de plastic

Contorizarea clienţilor în funcţie de Până în ziua de azi în Germania încă se mai utiliutilizarea sacoşelor proprii / pungi- zează la cumpărături câteva miliarde de pungi de
lor de plastic
unică folosinţă. Este posibilă utilizarea repetată
a sacoşelor de plastic, însă, conform experienţei,
aceasta rămâne mai degrabă o excepţie.
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ТЕМА
POLUAREA CU DEŞEURI, DEPOZITAREA ILEGALĂ A DEŞEURILOR
Gropile de gunoi servesc la depozitarea pe termen lung, resp. depozitarea finală deşeurilor. O groapă de gunoi reprezintă o instalaţie constructivă şi tehnică, cu ajutorul căreia
se urmăreşte ca depozitarea deşeurilor să dăuneze cât mai puţin posibil mediului înconjurător. Depozitele ilegale de gunoi provoacă eliberarea substanţelor poluante în mediul
înconjurător, fiind astfel dăunătoare pentru sol şi sănătate.

Indicator

Mod de înregistrare

Poluarea cu deşeuri a pei- Investigaţie directă în spaţiul
sajului stradal obişnuit
social,
fotoreportaj
Există locuri poluate în
mod deosebit cu deşeuri
sau chiar locuri în care
se aruncă gunoiul în mod
ilegal?

Explicaţie
În special în împrejurimile şcolii elevii pot ieşi
pe stradă şi pot cerceta suprafeţele libere şi terenurile virane din punctul de vedere al poluării
cu deşeuri. În special în oraşe frapează faptul că
suprafeţele neutilizate sunt rapid transformate în
depozite ilegale de gunoi.
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DOMENIUL TEMATIC

APA

Aproximativ două treimi din populaţia lumii trăieşte în zone afectate cel puţin o lună
pe an de lipsa apei. Cererea de apă creşte la nivel mondial şi totodată cantitatea şi
poluarea apei reziduale. Dacă apa reziduală ar fi deversată fără a fi tratată corespunzător în mediul înconjurător, aceasta ar afecta sănătatea, potenţialul economic,
calitatea surselor naturale de apă dulce şi ecosistemele.

Apa potabilă............................................................................................ 32
Apele.......................................................................................................... 33
Consumul de apă....................................................................................34
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ТЕМА
APA POTABILĂ
O persoană adultă ar trebui să bea în medie doi litri de apă pe zi. De asemenea,
de apă curată este nevoie şi pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor, pentru
îngrijirea corporală, pentru spălatul vaselor şi al rufelor – în medie 121 de litri de
persoană pe zi.

Indicator

Mod de înregistrare

Sursele de apă potabilă Colectarea datelor prin intermediul
furnizorului local de apă
Calitatea apei potabile
şi etapele de preparare

Explicaţie
Apa potabilă este cel mai important mijloc de
subzistenţă al nostru. Aceasta trebuie să fie „curată şi potabilă“ şi nu trebuie să conţină agenţi
patogeni şi substanţe dăunătoare sănătăţii.

32

MANUAL PROFILUL DE MEDIU AL COMUNITĂŢII – INDICATORI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ

ТЕМА
APELE
Apa este baza vieţii. Pâraiele, râurile, lacurile, zonele umede şi mările reprezintă habitatul unei multitudini de plante şi animale, precum şi o componentă esenţială a
ecosistemului. Apa freatică reprezintă un rezervor de apă potabilă şi habitat totodată. Utilizăm apa pentru hrana noastră, igiena zilnică şi pentru activităţi recreative.
În afară de aceasta, ca sursă de energie, mediu de transport şi materie primă, apa
reprezintă un important factor economic. Protejarea efectivă şi menajarea resurselor
de apă reprezintă o condiţie pentru diversitatea biologică şi o utilizare sustenabilă.10

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Calitatea apelor curgătoare şi stătătoare

Măsurători şi observaţii proprii,
Colectarea datelor prin intermediul
agenţiilor de protecţie a mediului

Pentru verificarea calităţii apei pot fi măsuraţi mai
mulţi factori: Aceştia sunt poluarea cu nutrienţi,
poluarea organică şi structura apelor. Cu cât o apă
se află mai aproape de starea sa naturală, cu atât
mai multe posibilităţi de autoregenerare există.

10 Comp.: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser
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ТЕМА
CONSUMUL DE APĂ
În Germania fiecare persoană utilizează în medie cca. 121 de litri de apă potabilă pe
zi: ceva mai puţin de jumătate pentru baie şi duş, restul pentru toaletă, spălat rufe,
gătit, băut sau spălat vase. Consumul zilnic indirect de apă, pentru alimente sau
textile, este mult mai mare – cât de mare depinde de consumul individual.
Spre exemplu, pentru un kilogram de carne de vită trebuie utilizaţi peste 15.000 de
litri de apă. Consumul pentru un kilogram de bumbac convenţional se ridică la până
la 10.000 de litri de apă. Alte exemple privind consumul de apă pentru produse se
găsesc la Water Footprint Network (în limba engleză).11

Indicator

Mod de înregistrare

Explicaţie

Consumul de apă în
gospodării

Colectarea datelor prin intermediul
furnizorului local de apă

În anul 2013 fiecare persoană din Germania a
utilizat în medie zilnic 121 de litri de apă potabilă
pentru îngrijire corporală, gătit, băut, spălat rufe
sau chiar pentru curăţenie.12

Utilizarea apei pluviale
şi a apei gri în propria
şcoală, contoare pentru
apa utilizată la sprinklere

Chestionarea administratorului
clădirii

Consumul de apă utilizată la sprinklerele din grădină este înregistrat printr-un contor pentru apa
de grădină? Sau pentru acesta se plăteşte apa
reziduală. Poate apa pluvială este utilizată pentru
toalete şi grădină, ceea ce duce la economisirea
apei potabile.

Suprafeţele vizibile,
unde apa se poate sau
nu se poate infiltra

Investigaţie directă în spaţiul social

Unde se duce apa când iese din staţia de epurare locală? Ce se întâmplă cu apa pluvială? Există
suprafeţe vizibile, care sunt inundate pe termen
lung?

11 Comp.: https://www.umweltbundesamt.de/themen/verstecktes-wasser
12 Comp.: https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wassernutzung-privater-haushalte
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2
MODULE DE PREDARE

Am structurat propunerile pentru lecţii în mai multe module. Acestea pot fi derulate individual sau integral, după posibilităţi, pentru a integra tema în ora de curs.
Pentru toate modulele există o scurtă introducere tematică pentru dumneavoastră
ca profesor. Modulele de predare sunt organizate astfel: plan de lecţie, propuneri
pentru fişele de lucru şi fişele de rezolvare.

SUMARUL MODULELOR
Numărul

TEMA

Durata

M1

Sustenabilitatea şi dezvoltarea durabilă

90-180 de minute

M2

Introducere în indicatori

90 de minute

M3

Investigarea şi colectarea datelor pentru Profilul de mediu al comunităţii

Săptămâna-proiect

M4

Realizarea profilului de mediu al comunităţii

90 de minute

M5

Procesarea rezultatelor, publicarea

individual
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M1
SUSTENABILITATEA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ
În ceea ce priveşte la întrebuinţarea uzuală a cuvântului „durabil“ în aproape orice context, putem face referire la utilizarea iniţială din domeniul silvic. Silvicultura
durabilă se distinge prin aceea că exploatarea forestieră şi împădurirea trebuie să
se afle într-un raport sănătos una faţă de cealaltă, pentru a asigura viitorul pădurii.
Cine acţionează sustenabil se comportă astfel încât să menţină mijloacele de subzistenţă şi pentru generaţiile următoare şi să nu lase dezvoltarea societăţii noastre
în grija unor grupuri restrânse privilegiate şi a mediului natural. În 1987, în cadrul
dezbaterilor politice mai largi, a fost introdusă sintagma „dezvoltarea durabilă“ în
aşa-numitul „Raport Brundtland“, care se bazează la rândul său pe concluziile Clubului de la Roma privind „Limitele creşterii“1, ale Strategiei Mondiale de Conservare,
„World Conservation Strategy“ (1980), şi ale studiului „Global 2000“ (1981). Începând
cu conferinţa ONU privind mediul înconjurător şi dezvoltarea de la Rio de Janeiro din 1992, sintagma „dezvoltare durabilă“, „sustainable development“, se află pe
buzele tuturor. Termenul este utilizat în sensul unei dezvoltări globale sustenabile
la nivel mondial. În ciuda tuturor strădaniilor, suntem şi azi încă foarte departe de
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDGs). Un indiciu pentru aceasta este
„Ziua Suprasolicitării Pământului“2, care arată într-un an calendaristic momentul de
la care trăim „pe credit“, deoarece am utilizat mai multe resurse naturale decât se
pot regenera într-un an. Cu toate acestea, în anumite domenii am avut succes, cum
este cazul acordului Agenda21 privind protejarea diversităţii speciilor sau al tratatului ONU 2017 privind clima.

1

Astfel sună şi titlul lucrării publicate în 1972 de Dennis Meadows et al.

2

„Ziua Suprasolicitării Pământului“, „Earth Overshoot Day“, a fost ţinută pentru prima oară la data
de 19 decembrie 1987, iar 20 ani mai târziu la data de 2 august 2017!
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PLAN DE LECŢIE
TEMA DEZVOLTARE DURABILĂ
Bazele şi principiile dezvoltării durabile pot fi transmise în una până la două şedinţe
a câte două ore. În funcţie de nivelul elevilor şi de dotări (computer, acces la internet) elevii pot derula cele opt teme de lucru puse la dispoziţie la alegere, mai mult
sau mai puţin independent, individual sau în echipă.

1. Şedinţă de două ore
Durata
20

Activităţi şi metode

Materiale/Medii

Film (vezi posibilităţile la alegere) şi discuţie finală
în plen
Elevii formulează în timpul filmului trei întrebări la
care se poate răspunde prin conţinutul filmului. Pe
baza acestor întrebări se poate discuta în plen termenul de sustenabilitate.
Prin metoda cluster se notează pe tablă cele mai
importante cuvinte-cheie referitoare la tema dezvoltare durabilă.

Computer cu conexiune la internet şi acces la YouTube;
videoproiector.
Video la alegere:
https://www.youtube.com/watch?v=YNSNulqBqhE
(Earthbook: Die Erde geht online – Earthbook: Pământul
intră online; 3:45 Min.)
https://www.youtube.com/watch?v=RcNKHQb8QIc&list=PLXfXB2o6WbdlVK4mtzZAa_VqTI9caO4RV
(Nachhaltigkeit einfach erklärt – Sustenabilitatea pe
înţelesul tuturor; 4:06 Min.)
https://www.youtube.com/watch?v=cM3w7kUvhZs
(Zukunft unserer Umwelt – Viitorul mediului. 4:53 Min.)

Prelucrarea temelor de lucru 1 şi 2 (vezi modelul)
sau discuţie în plen pe această temă

eventual copii ale temelor de lucru
10

35

Distribuirea cartolinelor laminate cu obiectivele
dezvoltării durabile (SDGs) şi sarcinilor de lucru
(Cerinţa 3), eventual constituirea echipelor. Elevii lucrează în scris cerinţele pe echipe de 2 sau pe grupe

Cartoline multiplicate, laminate cu obiectivele sustenabilităţii în număr suficient.

Input la tema actori, stakeholderi şi conflicte de
interese în procesul dezvoltării durabile pe baza
graficului „Societate_Mediu_Economie“.

Graficul „Societate_Mediu_Economie“ proiectat pe ecran

Cerinţa 3 notată pe tablă sau fişe de lucru

Prelucrarea comună a temei de lucru 4. Prezentarea
rezultatelor în faţa clasei.
Explicarea temei de lucru 5. Investigare pe internet
ca sarcină individuală
Prezentarea rezultatelor
20

5

Încheiere şi perspective (grupele au nevoie şi la ora
următoare de prelucrarea obiectivului.)

Computer cu acces la internet pentru toţi elevii
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2. Şedinţă de două ore
Obiectivul celei de-a doua şedinţe de două ore pe tema sustenabilitate este de consolidare şi aprofundare, fapt pentru care elevii vor simula o conferinţă.

Durata

15

Activităţi şi metode

Materiale/Medii

Realizarea de mindmaps (tema de lucru 6) pentru introducere
şi pentru recapitularea în grupele şedinţei anterioare de două
ore.
Prezentarea rezultatelor.

Coli de hârtie mari (min. DIN A 3) sau whiteboard sau coli de flipchart şi paravane sau
flipcharturi Magneţi

rupele explică pe baza fiecărui mindmap obiectivul prelucrat,
care va fi consolidat la tablă.

toate cele 17 obiective pe fişa de lucru de
tablă

Prezentarea şi explicarea sarcinilor de lucru (tema de lucru 7).
Pe baza rezultatelor de lucru (5c) sau după stabilirea celor
două domenii tematice elevii realizează un joc de rol. Pentru
aceasta elevii lucrează în grupe de câte şase persoane.
Discuţiile se poartă succesiv, rolurile rămânând la început
necunoscute, acestea trebuie ghicite de public.
Profesorul trage concluzia.
(Alternativ se poate stabili de comun acord la început un subiect de dispută. În grupe se discută argumente pentru fiecare
rol/parte şi în discuţie este trimis un reprezentant.)

Tema de lucru 7

20

50

Rundă-fulger sustenabilitatea în comunitatea noastră
5
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TEME DE LUCRU
PENTRU TEMA DEZVOLTARE DURABILĂ

Cerinţe de bază:
1. Cerinţa: De ce data la care cade Ziua Suprasolicitării Pământului este din an în an mai devreme în calendar? Utilizează în
explicaţia ta populaţie, standard de viaţă, consum, creştere, resurse, producţie.

2. Cerinţa: Încearcă să explici în câteva propoziţii ce înseamnă dezvoltare durabilă.

3. Cerinţa:
3.a) Scrieţi spontan ce vă vine în minte legat de domeniul vostru tematic. Discutaţi între voi de ce domeniul tematic de pe cartolina voastră este indispensabil pentru atingerea obiectivului dezvoltării durabile. Sintetizaţi rezultatele la care aţi ajung în trei
propoziţii.
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3.b) Pentru a putea fi atinse obiectivele sustenabilităţii, tuturor oamenilor li se cere la nivel mondial să sprijine realizarea acestora în toate aspectele vieţii lor. Notează în tabel provocările şi soluţiile pe care le presupune tema de pe cartolina ta pentru tine
ca persoană, pentru şcoala ta, pentru comunitatea şi regiunea din care faci parte.
Individ

Şcoală

Comunitate

Regiune

Provocare

Soluţie

Model de rezolvare / Ex.: Obiectivul 3 „Sănătatea şi starea de bine“
Individ

Şcoală

Comunitate

Regiune

Provocare

Oamenii sunt inconştienţi deoarece nu
renunţă la obiceiuri
dăunătoare precum
fumatul, consumul de
alcool şi dulciuri

Unii elevi şi părinţi se
plâng dacă în loc de
ceai, în dozator ar trebui să fie doar apă

Construirea unei noi
băi termale în localitatea xy este privită
de către comunitatea
vecină drept concurenţă la propria staţiune
balneară

Din 3 spitale, unul trebuie să închisă secţia
de pediatrie din cauza
gradului scăzut de ocupare

Soluţie

Oferirea de informaţii şi Cei cărora nu le place
sprijin pentru un comgustul apei de dozator
portament mai sănătos pot să adauge suc de
lămâie

Discutarea şi derularea
de timpuriu a activităţilor împreună cu comunităţile învecinate, resp.
cu administraţia locală

Această ofertă trebuie
acoperită de instituţiile
rămase.
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Spaţiu

global – local

4. Cerinţa: Dezvoltarea durabilă este un proces care afectează
toate domeniile sociale şi care adesea conduce la conflicte de
interese. De asemenea, obiectivele individuale nu sunt întot-

Societate

deauna concordante. Graficul din stânga arată faptul că există
intersecţii şi suprapuneri între diferitele interese, dar în multe
zone acestea nu se ating şi nu concordă.
Timp

Mediu

Economie

4a) Subordonaţi domeniul vostru tematic uneia dintre cele
trei categorii din grafic. Argumentaţi-vă alegerea.
1.

Mediu şi economie

2. Societate şi economie
3. Economie şi mediu

4b) Ce însemnătate au dimensiunea spaţială şi cea temporală pentru atingerea obiectivelor sustenabilităţii?

5. Cerinţa: Caută pe internet ce activităţi şi oferte există la tema dezvoltare durabilă în comunitatea şi regiunea ta.
5a) Construieşte o schemă în care să diferenţiezi angajamentul administraţiei şi politicii, organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor şi bisericilor, precum şi persoanelor individuale.
5b) Atribuie diferiţilor actori câte trei puncte tematice principale dintre cele 17 obiective ale sustenabilităţii (vezi mai sus obiectivele dezvoltării durabile – SDGs).
5c) Numeşte două dintre obiectivele sustenabilităţii, care în sfera ta locală/regională sunt tratate insuficient sau deloc? Argumentează-ţi alegerea.
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Cerinţe de aprofundare
6. задача: „Dezvoltare durabilă“ desemnează un proces care are loc la multe niveluri pe o perioadă mai lungă de timp şi implică
persoane, organizaţii şi interese foarte diferite. Realizaţi pentru obiectivul vostru de dezvoltare durabilă (sustainable development goal) o hartă mentală (mindmap), cu ajutorul căreia să puteţi explica obiectivul vostru în maximum două minute.
7. Cerinţa: Simulaţi o conferinţă la care sunt reprezentate toate grupele de interes ale comunităţii/regiunii/oraşului din care
faceţi parte. Pentru aceasta alegeţi una dintre temele propuse sau alegeţi o altă temă şi gândiţi-vă la o dispută adecvată. Ce
grupuri de persoane (roluri) se află în legătură cu această temă? La sfârşit împărţiţi-vă rolurile şi numiţi un moderator. Scrieţi în
spatele fiecăruia ce rol îi revine. Intraţi-vă în rol. Ce interes reprezentaţi? Notaţi argumentele în câteva cuvinte-cheie.

Exemple pentru teme

Exemple pentru roluri				

pa freatică locală este
poluată cu nitrat.

Trebuie construită o
şosea de centură.

Chiar în apropierea

scoasă din uz.

Cetăţean

Fabricant de chimicale

Mic agricultor

Şef de gară

Activist ornitolog

Părinţi

Director de grădiniţă

Tineri

Club sportiv

trebuie construită o linie
de înaltă tensiune.

Linia de tren trebuie

Moderator

parcului de joacă

La marginea oraşului
este proiectat
un parc eolian.

Fabrica de incinerare
a deşeurilor
trebuie extinsă.

40 de părinţi vor să
renunţe la masa de prânz
de la şcoală a copiilor.

Moderatorul numeşte la început disputa aleasă şi conduce
Din cauza reclamaţiilor făcute de vecini din cauza
poluării fonice, centrul de tineret trebuie
să rămână închis la sfârşit de săptămână.

discuţia. La sfârşitul discuţiei publicul are sarcina de a ghici
fiecare rol. Abia apoi îşi poate divulga fiecare rolul avut.
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Model cartoline
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Model cartoline
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Model cartoline
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Model cartoline
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Model cartoline
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M2
INTRODUCERE ÎN INDICATORI
Indicatorii (indicare (lat.) = a indica) reprezintă un mijloc general care trebuie să
furnizeze anumite informaţii. Aceştia permit urmărirea unor procese ce nu pot fi
observate direct, arătând dacă anumite stadii sunt atinse sau nu. „Este vorba despre
descriptori cantitativi sau calitativi ai stării şi modificării stării, care servesc orientării în situaţii dinamice complexe.“3 „Indicatorii se diferenţiază prin gradul de
detaliere cu care transmit informaţia. Aceştia trebuie să aibă valoare declarativă din
punct de vedere ştiinţific, dar şi să poată fi utilizaţi ca bază pentru deciziile politice.
Aceştia trebuie să condenseze datele astfel încât prin supraabstractizare să nu mai
poată fi posibile alte afirmaţii şi nici să nu rămână prea multe date individuale neconectate între ele.“4

INDICATORI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
След като учениците са узнали какво се разбира под устойчиво развитие,
може да бъде проведен проект по темата „индикатори“. Учениците работят в 8
групи (големината на групата се определя от големината на класа). Следните
тематични области трябва да бъдат изследвани:
1.

Domeniul tematic Habitatele/Mediul social

2.

Domeniul tematic Biodiversitatea

3.

Domeniul tematic Patrimoniul cultural şi natural

4.

Domeniul tematic Clima urbană şi calitatea aerului

5.

Domeniul tematic Energia şi protecţia climatică

6.

Domeniul tematic Deşeurile

7.

Domeniul tematic Apa

Pentru introducerea şi prezentarea domeniilor tematice grupele vor fi formate aleator. Cele opt grupe de lucru de mai târziu (vezi M3) incl. pentru documentare şi
publicare trebuie selectate în măsura în care este posibil în funcţie de interesele
elevilor.

3

Comp.: Björn Ludwig, Termenul şi indicatorii economiilor sustenabile, comp.: www.sowi-onlinejournal.de/nachhaltigkeit/pdf.ludwig.zip; Download 2004

4

Comp.: Teichert, V./Stahmer, C./Karcher, H./Diefenbacher, H., 1997: Cvadratura cercului.
Indicatori ecologici, economici şi sociali pentru economii sustenabile. Ecologie politică 52,
Vol. 15, paginile 55-57.
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Şedinţă de două ore
Instantaneu – Unde se situează şcoala noastră în chestiunile legate de protecţia mediului şi protecţia climatică? Ce domenii
tematice sunt relevante pentru noi? Cum înlesnesc indicatorii de mediu evaluarea şi compararea obiectivă?
Durata
10

Activităţi şi metode
Sondaj-fulger (Opinia se exprimă prin
/
/
):
Cât de bună este şcoala noastră în chestiunea
protecţiei climatice?
Întrebare finală: De ce trebuie evaluată astfel
şcoala? Cum ajungeţi la această evaluare?
Distribuirea listei indicatorilor şi fişelor de
lucru pentru domeniile tematice
Elevii prelucrează domeniile tematice

35

Evaluarea domeniilor tematice şi prezentarea
posterelor
Încheiere şi perspective

10

Materiale/Medii

Fişe de lucru, copia listei indicatorilor, coli de flipchart,
suficiente creioane
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INDICATORI ŞI VALORI-ŢINTĂ
Un indicator descrie pe baza valorii sale o anumită situaţie. Totuşi capătă cu adevărat valoare declarativă abia în momentul în care este pus în legătură, resp. este
comparată cu o valoare-ţintă. Abia atunci valoarea stabilită poate fi clasificată. Pentru unii indicatori acest lucru este simplu. Există de exemplu valori-ţintă pentru
dezvoltarea energiilor regenerabile, poluarea cu substanţe toxice a aerului şi evoluţia emisiilor de CO2. Pentru alţi indicatori acest lucru nu este atât de uşor deoarece
acestea nu pot fi exprimate atât de uşor în cifre, de exemplu câte colonii de albine ar
trebui să existe într-o comunitate? La aceste poziţii am stabilit noi înşine valori-ţintă, pe care le-am obţinut de la specialişti.
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Indicatori

Valori-ţintă

Explicaţii
Habitatele/Mediul social

Numărul şi amplasarea
locurilor de joacă

1m² suprafaţă de
joacă utilă/locuitor

La furnizarea de locuri de joacă publice se ţine seama de toate
locurile de joacă situate în cadrul zonelor deservite sau la o
distanţă rezonabilă.
Zonele deservite reprezintă zone rezidenţiale cu o rază de max.
2 km (în centrul oraşului) până la 3,5 km (la periferie), care sunt
delimitate de bariere ce împiedică traficul (şosele, căi ferate,
ape), de structuri variabile de construcţie şi folosinţă.

Numărul şi amplasarea

1,5m²/locuitor

vezi mai sus în cadrul zonei deservite (cartierului, localităţii,
regiunii)

terenurilor de sport

0%

Numărul absolvenţilor
de şcoală fără diplomă
Structura de vârstă a
populației

fără valoareţintăт

Tot mai mult numărul deceselor depăşeşte numărul naşterilor.
Scăderea tot mai accentuată a natalităţii nu poate fi compensată pe termen lung cu imigraţia netă. Din această cauză populaţia Germaniei a scăzut deja în anul 2003 până în anul 2010. Din
anul 2011 scăderea în continuare a populaţiei a fost împiedicată doar de numărul neobişnuit de mare de imigrări. În cazul
continuării pe termen lung a trendului demografic, numărul
de locuitori va scădea de la 80,8 de milioane la data de 31 decembrie 2013 la 67,6 de milioane (evoluţie continuă în condiţii
de imigrare mai redusă) respectiv la 73,1 de milioane (evoluţie
continuă în condiţii de imigrare mai crescută) în anul 2060.
(Populaţia Germaniei până în anul 2060. A XIII-a prognozare
coordonată a populaţiei, Biroul Federal de Statistică)

Structura de locuire:
dimensiunile gospodăriilor, tipurile de aşezări
umane

fără valoare-ţintă

În principiu există mai multe gospodării de o persoană şi mai
mult spaţiu locativ pe persoană, ceea ce duce la consumuri
mai mari de resurse. Aici trebuie discutate, de exemplu, noile
concepte de spaţiu locativ, care se opun acestei tendinţe fără a
influenţa negativ starea de bine.

Nivelul mediu al chiriilor – Comparaţie cu
Indexul chiriilor

0%

Cota persoanelor din gospodării care cheltuiesc pentru locuinţă peste 40% din venitul de care dispun

Gradul de siguranţă
socială,
beneficiari de ajutor
de şomaj, beneficiari ai
unei asigurări sociale
de bază, risc de sărăcie

0%

Cota procentuală a persoanelor cu un venit net de sub 50 %
din venitul mediu

Numărul şi tipul instituţiilor socioculturale

fără valoare-ţintă

Interesante aici sunt şi cheltuielile pe care le face statul pentru
cultură per locuitor. Estimări se găsesc la Birourile de Statistică
ale Landurilor.

Accesibilitatea instituţiilor publice pentru persoanele cu dizabilităţi

100%

Toate instituţiile publice sunt accesibile pentru persoanele cu
dizabilităţi. Acest lucru este valabil atât pentru accesul în clădire, cât şi pentru accesul digital în reţea.

Valoare
reală
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Indicatori

Valori-ţintă

Explicaţii
Biodiversitatea

Numărul coloniilor
de albine

9/10 colonii de albine per apicultor

Conform Asociaţiei Apicultorilor din Germania este mai bine să
se crească opt până la nouă colonii simultan. Astfel pierderea
unei colonii este mai uşor de suportat. În afară de aceasta
coloniile se pot ajuta între ele.

Numărul apicultorilor
activi

fără valoare-ţintă

Per total prin producţia internă se acoperă în prezent „doar“
20% din necesarul intern de miere. Restul se importă. De aceea
încă mai este nevoie de apicultori. Aceştia însă nu ar trebui
să se extindă astfel încât, aşa cum s-a întâmplat la Berlin, să
se ajungă la un număr prea mare de apicultori, ceea ce iarăşi
poate avea efecte negative (lipsa hranei).
De aceea este pertinent ca, pentru regiunea proprie, să fie consultată Asociaţia Apicultorilor.

Prezenţa speciilor de
păsări

0

Specii de păsări şi amfibieni, care ar trebui puse pe Lista Roşie

Speciile ameninţate la
nivel regional

0

Specii de animale şi plante, care ar trebui puse pe Lista Roşie

Prezenţa speciilor invazive (împărţite după
caracterul problematic/
neproblematic)

0

Valoarea-ţintă 0 se referă la noua apariţie sau în general la
prezenţa speciilor invazive problematice

Valoare
reală
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Indicatori

Valori-ţintă

Explicaţii
Patrimoniul cultural şi natural

Numărul şi caracterul
zonelor protejate (protejarea naturii, protejarea peisajului, zone
verzi protejate)

Cota suprafeţelor
identificate ca zone
protejate în zona
urbană
25 %

Clădirile şi instituţiile
relevante din punct de
vedere istoric

fără valoare-ţintă

O valoare-ţintă nu este pertinentă aici, totuşi este interesant
de a vedea în ce măsură în comunităţi, oraşe şi comune există
şi sunt liber accesibile case, muzee şi alte clădiri cu o istorie
deosebită, care creează identitate.

Personalităţile istorice
marcante, care joacă un
rol identitar

fără valoare-ţintă

Ca în cazul clădirilor, nici în cazul personalităţilor istorice nu
poate fi indicată o valoare-ţintă. Însă la confruntarea cu istoria unui loc, oriunde pot ieşi, cu siguranţă, la lumină poveşti
interesante de viaţă, care pot contribui la crearea identităţii
respectivelor zone.

Numărul de biblioteci

fără valoare-ţintă

Aici facem referire la BIX (Indexul bibliotecilor), care cuprinde
mai mulţi indicatori pentru biblioteci, de ex.: Medii per locuitor,
suprafaţa pentru public în m² la 1.000 de locuitori

Bibliotecile care au un
departament relevant
dedicat mediului

100%

Toate bibliotecile din împrejurimi au un departament dedicat
mediului.

Valoare
reală
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Indicatori

Valori-ţintă

Explicaţii

Valoare
reală

Clima urbană şi calitatea aerului
Concentraţia de ozon

Pragul de informare de 180 µg/m3 (valoare pe 1
oră), pragul de alarmare de 240 µg/m3 (valoare
pe 1 oră), valoare-ţintă: valoarea maximă pe 8 ore
într-o zi poate depăşi valoarea de 120 µg/m3 în
maxim 25 de zile pe an calendaristic, medie calculată pe 3 ani, pe termen lung: mediile pe 8 ore
nu mai trebuie să depăşească valoarea de 120 µg/
m3, valoare-ţintă (media pe 5ani): 18.000 µg/m3 ca
sumă a diferenţei dintre valorile medii pe 1 oră de
peste 80 µg/m3 şi 80 µg/m3

Particule în suspensie

Valoarea-limită zilnică se ridică la 50 µg/m3 şi nu
trebuie să fie depăşită mai des decât de 35 de ori
pe an. Valoarea medie anuală admisă se ridică
la 40 µg/m3. Pentru particulele şi mai mici PM2,5
în toată Europa se aplică din anul 2008 o valoare-ţintă von 25 µg/m3 în medie anuală, care trebuie respectată începând cu ianuarie 2010. De la
1 ianuarie 2015 această valoare trebuie respectată
obligatoriu şi de la 1 ianuarie 2020 valorile medii
anuale PM2,5 nu mai trebuie să depăşească valoarea de 20 µg/m3.

http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/ozon

Schimbările climatice
Ţinta de 1,5 °
preconizate (perioade
de caniculă, precipitaţii)

În multe locuri schimbarea climatică are efecte diferite. În unele locuri se intensifică precipitaţiile, în alte locuri este secetă.
De aceea, în Acordul de la Paris privind schimbările climatice
a fost stabilită ţinta de 1,5 °C, prin care temperatura medie la
nivel mondial nu trebuie să crească cu mai mult de 1,5 °C.

Pericolele locale şi posibilităţile de acţionare

30ha pe zi până în
anul 2030

Guvernul Federal al Germaniei doreşte să reducă impermeabilizarea solului pentru zonele rezidenţiale şi rutiere până în anul
2020 la 30 ha pe zi şi până în anul 2030 la sub 30 ha pe zi. Programul integrat de protecţie a mediului al Ministerului pentru
Mediu, Conservarea Naturii, Construcţii şi Siguranţă Nucleare
din Germania a stabilit pentru 2030 obiectivul de 20 ha pe zi.

Modal Split

80%

Cota procentuală de transport public urban de persoane din
călători-kilometri parcurşi per total.
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Indicatori

Valori-ţintă

Explicaţii
Energia şi protecţia climatică

Utilizarea surselor de
energie regenerabilă
în funcţie de sursele
de energie: 1. soare, 2.
vânt, 3. biomasă, 4. apă,
5. altele

Obiectiv energetic
2050: 100 %
energie din surse
regenerabile

Obiectivul UE obligatoriu reprezintă o cotă de 18 procente din
consumul total de energie finală în anul 2020.5

Evoluţia emisiilor de
CO2

Până în 2020 reducerea cu 40 %
faţă de
1990

Reducerea emisiilor totale de CO2

Situaţia energetică a
clădirilor publice

Reducerea necesarului de energie
primară cu 80%

Obiectivele Guvernului Federal al Germaniei, de a reduce necesarul de energie primară al clădirilor existente cu cca. 80 %
până în anul 2050 şi de a dubla rata de reabilitare la 2 % pe an,
trebuie să conducă până în anul 2050 la o situaţie neutră din
punct de vedere climatic a clădirilor existente

Costurile energiei/
fără valoare-ţintă
cheltuieli pentru utilităţile apă caldă şi căldură
în clădirile de locuinţe

5

Chiriaşii nu pot influenţa preţurile utilităţilor calde, însă îşi pot
schimba propriul comportament privind încălzirea. Acest lucru
poate duce la economisirea energiei şi astfel la scăderea cheltuielilor.
Totuşi am evitat stabilirea unei valori-ţintă deoarece aici poate
fi examinată şi comparată numai cota costurilor de încălzire din
costul total al chiriei. Energia necesară încălzirii diferă însă în
funcţie de tipul clădirii.

Comp.: http://www.sonnenseite.com/de/energie/deutschland-verfehlt-erneuerbare-energien-ziel-2020.html
Comp.: https://www.bfn.de/23495.html

Valoare
reală
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Indicatori

Valori-ţintă

Explicaţii

Valoare
reală
Deşeurile

Ce deşeuri şi în ce proporţii sunt colectate
selectiv?

Trebuie să crească
până în 2020 până
la aprox. 90%

Rata de calcul este: „Cota gospodăriilor private, în care
deşeurile sunt colectate mai mult sau mai puţin organizat“

Reciclarea materiilor

Pe cât posibil
aproape de 100%

Dacă deşeurile nu pot fi evitate, atunci acestea trebuie reintroduse în producţia industrială ca materii prime şi valorificate.
Valorificarea ar trebui să includă preponderent reciclarea materialelor deşeurilor, o cotă mai mică poate fi alocată valorificării
energetice. Deşeurile ale căror materiale nu sunt reciclate sunt
de regulă incinerate. Aceşti doi indicatori arată cât de mare
este cota deşeurilor valorificate per total şi diferenţierea în
funcţie de fluxurile principale de deşeuri. Puteţi chiar deduce
cât de mare este cota rămasă din deşeurile nevalorificate.

Ambalaje nereturnabile

fără valoare-ţintă

Acest indicator se evaluează prin chestionarea cetăţenilor. În
mod ideal vom ajunge pe viitor să nu mai utilizăm ambalaje
nereturnabile, ci exclusiv ambalaje 100% biodegradabile sau
reciclabile.

Pungi de plastic

40

Până la sfârşitul anului 2025 nu vom mai putea utiliza decât
în medie 40 de pungi de plastic nereturnabile pe persoană
pe an; obligaţia de plată pentru toate pungile de plastic, chiar
sacoşele subţiri, cum sunt punguţele de la farmacii sau plasele de fructe; pungile de plastic care intră în circuit trebuie
să aibă o rată mai mare de reciclare https://www.nabu.de/
umwelt-und-ressourcen/oe- kologisch-leben/alltagsprodukte/19463.html

Poluarea cu deşeuri a
peisajului stradal obişnuit

fără

Se evaluează prin documentare pe viu, resp. reportaj în propriul
cartier. În mod ideal nu există poluări cu deşeuri a peisajului
stradal.

Valorificarea termică

Există locuri poluate în
mod deosebit cu deşeuri sau chiar locuri în
care se aruncă gunoiul
în mod ilegal?
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Indicatori

Valori-ţintă

Explicaţii

Valoare
reală
Apa

Sursele de apă potabilă

≤ 50 mg nitrat
pe litru

În Germania apa potabilă este alimentată în cea mai mare
parte din apa freatică. Conţinutul ridicat de nitrat în apa freatică are efecte negative asupra ecologiei apelor şi afectează
calitatea apei potabile.

Calitatea apei potabile
şi etapele de preparare

0%

Cota măsurătorilor apei potabile cu privire la nitrat, agenţi fitosanitari, precum şi Escherichia coli şi enterococi ce depăşesc
valorile-limită prevăzute de Ordonanţa germană privind apa
potabilă

Calitatea apei apelor
curgătoare şi stătătoare

100%

Cota apelor în stare ecologică bună sau foarte bună

Consumul de apă în
gospodării

80 – 120 de litri pe
persoană şi zi

Utilizarea apei pluviale
şi a apei gri în propria
şcoală, contor pentru
apa utilizată la sprinklere

100% în cazul clădirilor publice

Investigare prin chestionarea administratorului clădirii. În mod
ideal în clădirile publice, pentru economisirea apei potabile, se
utilizează apa pluvială

Suprafeţele vizibile,
unde apa se poate sau
nu se poate infiltra

fără valoare-ţintă

Se evaluează prin documentare pe viu, resp. reportaj în propria
vecinătate. În mod ideal există multe suprafeţe mari, unde apa
se poate infiltra, şi puţine suprafeţe, unde apa nu se poate
infiltra.
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GRUPE DE LUCRU PENTRU PREZENTAREA DOMENIILOR TEMATICE
MEDIUL SOCIAL
Întrebările orientative legate de această temă
•

Ce grupe sunt reprezentate în vecinătatea noastră?

•

Ce fel de posibilităţi de cumpărare/magazine există aici?

•

Cum este influenţat mediul social de mediul nostru înconjurător? Ce fel de efecte are mediul nostru înconjurător
asupra mediului social?

•

Constituie o temă protecţia mediului în vecinătatea noastră?

•

Joacă vreun rol conştiinţa ecologică la noi, elevii?

•

Se gândesc oamenii suficient de mult la viitorul Pământului şi pun în fapte suficient de multe? De exemplu, cu privire
la schimbările climatice?

•

Cât de gravă este în vecinătatea noastră impermeabilizarea solului (case, străzi, suprafeţe betonate)? Ce efecte are
situaţia asupra calităţii vieţii şi comportamentului din mediul nostru?

•

Cât de ridicată este densitatea populaţiei în vecinătatea noastră? Cum percep oamenii, care trăiesc acolo, mediul
social şi cum îl percep oamenii din afară?

•

Cum arată statistica privitoare la şomeri şi pensionari în mediul nostru?

•

Câte dispozitive sportive, locuri de joacă, cluburi şi centre pentru tineret există pentru noi în apropiere?

•

Ce fel de şcoli avem în vecinătate şi ce tip de absolvire oferă cele mai multe?

•

Ce grupe profesionale sunt cel mai bine reprezentate în vecinătatea noastră?

•

Este şcoala noastră accesibilă pentru persoanele cu dizabilităţi – inclusiv accesibilă digital?

•

Este zona noastră afectată de gentrificare? Îşi permit oamenii din mediul nostru să plătească chiria?

•

Oamenii locuiesc aici în case pentru o familie sau în case pentru mai multe familii?

Propriile întrebări

Sarcinile de lucru
Prezentaţi clasei ce se înţelege prin domeniul tematic „Mediul social”. Faceţi propuneri privind modul în care acest domeniu ar
putea fi cercetat în şcoala voastră şi în împrejurimile şcolii. Pentru aceasta utilizaţi întrebările orientative şi lista indicatorilor şi
realizaţi două foi de flipchart pentru prezentare.
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BIODIVERSITATEA
Întrebările orientative legate de această temă
•

Ce animale se întâlnesc aici frecvent şi ce specii existau aici odinioară?

•

Ce specii de plante/animale se găsesc aici? Dar odinioară?

•

Ce fel de o diversitate a speciilor există în mediul nostru?

•

Cum influenţăm diversitatea speciilor (biodiversitatea) prin acţiunile noastre de zi cu zi?

•

Cât de ecologice sunt produsele bio de fapt şi de ce există încă atât de multă producţie de masă non-bio?

•

S-a modificat ceva în vecinătatea noastră în privinţa diversităţii speciilor? Există diferenţe faţă de odinioară? Există
specii care se întâlnesc mai des? A scăzut numărul speciilor per total?

•

PONT: Pentru aceasta ar putea fi consultate rapoartele mai vechi şi mai noi ale asociaţiilor şi instituţiilor de protecţie
a mediului referitoare la propriul cartier.

•

Ce animale se întâlnesc în vecinătatea noastră cel mai des? Ce animale sunt rare în zona noastră?

•

Există în mediul nostru plante şi animale nou introduse, care iniţial proveneau din alte părţi (specii invazive)? Care
dintre acestea sunt periculoase?

•

Ce măsuri de protejare a speciilor există la noi?

•

Avem culturi apicole în apropiere?

•

Şcoala are colonii de albine şi dacă da, câte?

Propriile întrebări

Sarcinile de lucru
Prezentaţi clasei ce se înţelege prin domeniul tematic „Biodiversitatea”. Faceţi propuneri privind modul în care acest domeniu
ar putea fi cercetat în şcoala voastră. Pentru aceasta utilizaţi întrebările orientative şi lista indicatorilor. Realizaţi două foi de
flipchart pentru prezentare.
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PATRIMONIUL CULTURAL ŞI NATURAL
Întrebările orientative legate de această temă
•

Avem în apropiere zone, clădiri sau ceva asemănător, care fac parte din Patrimoniul mondial UNESCO?

•

Există aici lacuri/iazuri sau alte zone sau locuri deosebite?

•

Ce fel de patrimoniu cultural special avem în împrejurimile şcolii noastre? Există patrimoniu natural care trebuie
protejat?

•

Când au fost edificate clădirile din împrejurimi?

•

Ce se poate face pentru a păstra şi pentru a proteja patrimoniul cultural şi natural?

•

Cât de sustenabil acţionează administraţia comunităţii cu privire la spaţiile verzi? Sunt acestea îngrijite şi, dacă este
necesar, reamenajate?

•

Există clădiri şi muzee interesante din punct de vedere istoric?

•

Există clădiri istorice, clădiri protejate ca monument, rezervaţii naturale sau peisaje protejate?

•

A dat localitatea noastră o personalitate marcantă? Este aceasta omagiată în vreun fel?

•

Câte biblioteci există? Mai avem nevoie de ele?

•

Ce rezervaţii ale biosferei există în apropiere?

•

Prin ce sunt ameninţate locurile din apropiere ce merită a fi protejate, de ex. fabrici, agricultură, exploatare intensă
etc.?

Propriile întrebări

Sarcinile de lucru
Prezentaţi clasei ce se înţelege prin domeniul tematic „Patrimoniul cultural şi natural”. Faceţi propuneri privind modul în care
acest domeniu ar putea fi cercetat în şcoala voastră. Pentru aceasta utilizaţi întrebările orientative şi lista indicatorilor. Realizaţi
două foi de flipchart pentru prezentare.
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CLIMA URBANĂ ŞI CALITATEA AERULUI
Întrebările orientative legate de această temă
•

Ce fel de gaze şi particule se găsesc în aer? Cum s-a schimbat aerul de aici în ultimii ani?

•

Ce fel de efecte are clima urbană asupra noastră? Cât de curat este aerul în comparaţie cu valorile prescrise?

•

S-a schimbat clima în împrejurimi în ultimii 5 (sau 10) ani?

•

Ce înseamnă pentru noi „la oraş“, în condiţiile în care temperatura creşte tot mai mult?

•

Ce înseamnă pentru noi „la ţară“, în condiţiile în care temperatura creşte tot mai mult?

•

Ce înseamnă pentru noi „la munte“, în condiţiile în care temperatura creşte tot mai mult?

•

Ce înseamnă pentru noi „pe mare“, în condiţiile în care temperatura creşte tot mai mult?

•

Cât de ridicat este numărul aproximativ de fabrici, autovehicule etc. şi poluarea datorată acestora cu gaze cu efect de
seră şi particule în suspensie în oraşul nostru sau în regiunea noastră?

•

Există măsurători ale temperaturii, analize ale solului, înregistrări climatice, date privind umiditatea aerului pentru
străzile din jurul şcolii?

•

Cum au evoluat aici în ultima vreme temperaturile medii, emisiile de substanţe toxice şi precipitaţiile?

•

Se deplasează majoritatea oamenilor de aici cu mijloacele de transport în comun sau pe jos?

•

Profesorii şi noi, elevii, venim la şcoală pe jos sau cu maşina?

•

Există în apropiere suprafeţe impermeabilizate (de ex. curtea şcolii noastre) sau există multe zone împădurite, ape şi
spaţii verzi?

Propriile întrebări

Sarcinile de lucru
Prezentaţi clasei ce se înţelege prin domeniul tematic „Clima urbană şi calitatea aerului“.
Faceţi propuneri privind modul în care acest domeniu ar putea fi cercetat în şcoala voastră. Pentru aceasta utilizaţi întrebările
orientative şi lista indicatorilor. Realizaţi două foi de flipchart pentru prezentare.
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ENERGIA ŞI PROTECŢIA CLIMATICĂ
Întrebările orientative legate de această temă
•

Ce se face aici pentru producerea ecologică a energiei? Se derulează deja proiecte în acest sens?

•

Protecţia climatică este respectată la noi? Ce se face pentru aceasta?

•

Ce ar putea face locuitorii din preajma şcolii pentru a contribui la protecţia climatică?

•

Cât de ridicat este la noi consumul anual de energie electrică per capita în comparaţie cu alte comunităţi?

•

Ce măsuri de protecţie a mediului există în împrejurimi?

•

Cum putem noi să trăim sustenabil? La ce lux putem în primul rând renunţa, pentru a proteja clima? Cum putem noi
să sprijinim acest lucru? Trebuie neapărat să renunţăm la lux?

•

În vecinătatea noastră s-au luat măsuri ecologice (sustenabile)? (Maşini electrice, limitarea emisiilor de CO2, materiale
de ecologice de construcţii etc. ...) Este promovată, chiar indirect, protecţia climatică în vecinătatea noastră, de ex.
prin comercializarea preponderentă a mobilierului fabricat în condiţii sustenabile sau a articolelor de îmbrăcăminte
produse ecologic, a alimentelor bio)?

•

Ce energii regenerabile (de ex. energie solară, energie eoliană) sunt utilizate la noi?

•

Sunt cele mai multe dintre clădirile din apropierea noastră reabilitate energetic?

•

Ce organizaţii, care se ocupă de protecţia mediului şi protecţia climatică, există la noi?

•

Există mari poluatori cu CO2 aici în apropiere (de ex. fabrici, uzine)?

•

Există planuri sau iniţiative privind protecţia climatică?

Propriile întrebări

Sarcinile de lucru
Prezentaţi clasei ce se înţelege prin domeniul tematic „Energia şi protecţia climatică”.
Faceţi propuneri privind modul în care acest domeniu ar putea fi cercetat în şcoala voastră. Pentru aceasta utilizaţi întrebările
orientative şi lista indicatorilor. Realizaţi două foi de flipchart pentru prezentare.
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DEŞEURILE
Întrebările orientative legate de această temă
•

Câte deşeuri se găsesc în vecinătatea noastră pe străzi şi spaţii verzi?

•

Cum & unde sunt distribuite containerele de gunoi?

•

Cum se prezintă situaţia deşeurilor în natură în împrejurimi?

•

Cum poate fi îmbunătăţită colectarea selectivă şi valorificarea, resp. reciclarea deşeurilor?

•

Deşeurile sunt colectate selectiv? Dacă da, cum? Câte deşeuri se produc de fapt? Câte deşeuri produce fiecare persoană în comunitatea noastră?

•

Câte kg de mâncare nealterată aruncă la gunoi un cetăţean obişnuit?

•

Câte deşeuri sunt depozitate pe trotuare, străzi, spaţii verzi sau în ape în vecinătatea noastră? Ce efecte are acest
lucru asupra împrejurimilor şi cine este răspunzător pentru acest fapt? Există măsuri împotriva acestui lucru? Există
un număr minim de coşuri de gunoi?

•

Unde ajung deşeurile? Unde se află cel mai apropiat incinerator de deşeuri? Unde se reciclează?

•

Avem magazine în jur, de unde putem cumpăra în produse care nu produc deşeuri?

•

Cât de mare este durata de viaţă a unei pungi de plastic?

•

În zona noastră se depozitează deşeuri în natură? Există depozite ilegale de deşeuri în apropiere?

Propriile întrebări

Sarcinile de lucru
Prezentaţi clasei ce se înţelege prin domeniul tematic „Deşeurile”.
Faceţi propuneri privind modul în care acest domeniu ar putea fi cercetat în şcoala voastră. Pentru aceasta utilizaţi întrebările
orientative şi lista indicatorilor. Realizaţi două foi de flipchart pentru prezentare.
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APA
Întrebările orientative legate de această temă
•

Pentru ce utilizăm apa? De câtă apă are nevoie fiecare om?

•

Câtă apă consumă zilnic fiecare dintre noi?

•

O posibilă întrebare pentru sondaj: „Vă gândiţi de unul singur că ar trebui să economisiţi apa?“

•

De unde provine apa noastră potabilă, resp. apa din gospodăriile noastre?

•

Cât de curată este apa noastră potabilă?

•

Ce substanţe se găsesc în apa potabilă de la robinet?

•

Cum este calitatea apei lacului sau râului nostru?

•

Ne putem scălda în apele la noi? Există motive care nu permit acest lucru (poluare, calitatea apei)?

•

Cum este calitatea apei freatice de la noi?

•

Se utilizează apa pluvială în şcoală şi la ce? Prin aceasta s-ar putea economisi apa?

•

Unde ajunge apa reziduală? Unde se află cea mai apropiată staţie de epurare?

•

Ce se întâmplă cu apa ce a fost purificată?

Propriile întrebări

Sarcinile de lucru
Prezentaţi clasei ce se înţelege prin domeniul tematic „Apa”.
Faceţi propuneri privind modul în care acest domeniu ar putea fi cercetat în şcoala voastră. Pentru aceasta utilizaţi întrebările
orientative şi lista indicatorilor. Realizaţi două foi de flipchart pentru prezentare.
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PUBLICAREA
Întrebările orientative legate de această temă

•

Ce medii dorim să utilizăm (internet, fotoreportaj, postere…)?

•

Cum ne prezentăm temele de lucru?

•

Cu ce ne-ar fi de folos să contribuie celelalte grupe?

•

Sub ce formă trebuie să fie aceste contribuţii?

•

De ce materiale avem nevoie?

•

De unde primim materialele de care avem nevoie?

•

Cum reuşim să documentăm activitatea tuturor grupelor?

•

Dorim să organizăm un eveniment central?

•

Cum putem contribui prin publicare la schimbarea comportamentului celorlalţi?

•

Există concursuri la care putem trimite rezultatele muncii noastre?

Propriile întrebări

Sarcinile de lucru
Prezentaţi clasei voastre un plan de parcurs pentru publicare.
Faceţi propuneri privind modul în care doriţi să documentaţi proiectul şi ce medii doriţi să utilizaţi pentru aceasta. Întocmiţi
un calendar cu modul în care ajungeţi la informaţiile necesare şi data la care veţi fi gata de publicare. Pentru aceasta utilizaţi
întrebările orientative şi lista indicatorilor. Realizaţi două foi de flipchart pentru prezentare.
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M3
INVESTIGAREA ŞI COLECTAREA
DATELOR PENTRU PROFILUL DE
MEDIU AL COMUNITĂŢII
În acest modul se colectează indicatorii. Din cauza consumului de timp se recomandă planificarea acestui proiect cu suficient de multă vreme în avans. Pentru aceasta
toţi elevii ies din şcoală şi îndeplinesc temele de lucru în domeniul lor tematic.
Grupa de lucru care se ocupă de publicare documentează activitatea altor grupe şi
realizează o prezentare a desfăşurării proiectului. Pe lângă aşa-numita investigaţie
pe teren mai există sarcini ce pot fi realizate cu ajutorul computerului. Unele date
trebuie căutate în internet.

Durata

Introducere
Săptămâna-proiect
pentru cercetare/
colectare de date

Activităţi şi metode

Materiale/Medii

Împărţirea grupelor şi temelor de lucru (pe cât posibil în funcţie de
interese), distribuirea materialelor de lucru

Fişe de lucru pentru grupe

Cercetarea şi culegerea datelor de către grupele de lucru.
În această perioadă elevii colectează independent datele pentru domeniul lor tematic. (investigare pe internet, chestionări, documentări
foto …)

Computer cu acces la internet
Aparate foto
Telefoane mobile cu cameră
foto
Instrumente de măsurat
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TEMA DE LUCRU MEDIUL SOCIAL
Harta locurilor de joacă şi terenurilor de sport
Desenaţi un plan cu împrejurimile şcolii voastre sau procuraţi-vă o astfel de hartă de la autorităţile competente. Marcaţi pe hartă
toate locurile de joacă şi terenurile de sport şi faceţi fotografii în diferite locuri.
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TEMA DE LUCRU BIODIVERSITATE
Fişă catagrafică: Procuraţi-vă o hartă a împrejurimilor şcolii şi un atlas botanic din şcoală.
Porniţi apoi la drum să catagrafiaţi diversele specii.
Numele/Întocmit de								

Data

Numărul locului
descoperit
(ca pe hartă)

Specia

Suprafaţa
Clasa*

Număr de indivizi
Clasa**

Observaţie

0

Stejar roşu

6

2

Trei arbori mari

*Clasa
1
2
3
4
5
6
7
8

suprafaţa pe care creşte specia
(* max. 2 căzi de baie)
< 2 m2
(* max. 1 autoturism)
2–5 m2
(* max. 1 autobuz)
6–25 m2
(* max. un apartament mic)
26–50 m2
(* max. un apartament mare)
51–100 m2
(* max. o piscină)
101–1.000 m2
(* max. un teren de fotbal)
1.001–10.000 m2
(* max. 2 căzi de baie)
> 10.000 m2

**Clasa
1
2
3
4
5
6
7
8

Număr de indivizi
1
2–5
6–25
26–50
51–100
101–1.000
1.001–10.000
> 10.000
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TEMA DE LUCRU BIODIVERSITATE
Observaţie ornitologică: Căutaţi pe internet ce specii de păsări sunt tipice pentru anotimpul actual în apropierea voastră.
Apoi porniţi în căutare cu aparatul de fotografiat şi fotografiaţi toate speciile de păsări pe care le găsiţi.
Specia de pasăre

Număr

Foto
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Specia de pasăre

Număr

Foto
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TEMA DE LUCRU PATRIMONIUL CULTURAL ŞI NATURAL
Luaţi o hartă a localităţii voastre şi marcaţi toate punctele în care se găsesc clădiri de importanţă istorică şi rezervaţii naturale.
Realizaţi fotografii cât mai expresive ale respectivelor locuri şi creaţi în tabelul următor o galerie foto cu descrierea amplasării:
Amplasare

Foto
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TEMA DE LUCRU CLIMA URBANĂ ŞI CALITATEA AERULUI
VERIFICAREA CLIMEI
Descrierea modului

Obiectivele

Elevii, în grupe de lucru, investighează independent cartierul

Elevii pot lucra singuri cu aparatele de măsură şi pot efectua

respectiv cu privire la diverşi factori care influenţează clima

măsurători. Aceştia vor cunoaşte factorii care fac o climă ur-

urbană. Pentru aceasta vizitează trei locuri diferite şi descriu

bană bună sau rea. Le va fi clar ce importante sunt spaţiile

într-un tabel solul, vegetaţia, construcţiile, precum şi situaţia

verzi şi vegetaţia pentru a avea o climă urbană bună, plăcută.

fonică. Apoi, cu un aparat de măsură a factorilor de mediu,

Pregătirea

măsoară nivelul poluării fonice, umidităţii aerului şi tempe-

•

Profesorul stabileşte în prealabil pentru fiecare grupă

ratura. Apoi evaluează împreună rezultatele investigaţiei. În

de lucru un loc pentru efectuarea măsurătorilor pe

două hărţi mentale (mindmaps) diferite elevii vor înregistra

stradă şi unul într-o zonă verde.

de ce într-un anumit loc s-au simţit bine sau nu. Din rezulta-

•

Se procură aparatele de măsurat cu care se poate

tele respective elevii vor elabora criterii pentru o bună climă

măsura temperatura, umiditatea aerului şi intensitatea

urbană în cartierul lor.

sonoră (de ex. aparat de măsură a factorilor de mediu
de la Conrad: www.conrad.de)
•

portant ca măsurătoarea pe stradă să fie efectuată într-un loc

cca. 120 Ä) sau se împrumută de la www.ufu.de/de/bildung/verleih/ messgeraete.html.

Menţiune: Pentru a obţine măsurători concludente, este im-

•

Se multiplică fişele de lucru şi instrucţiunile experimentelor pentru grupele de lucru.

intens circulat şi cu puţină vegetaţie. Măsurătoarea din spaţiul
verde trebuie efectuată într-un loc liniştit şi cu multă vegetaţie.

Verificarea climei – Investigare (30 – 45 min)

Verificarea climei – Evaluare (30 – 45 min)

•

Formarea grupelor de lucru cu maxim 5 elevi.

•

•

Grupele de lucru numesc locul lor preferat din cartier.

adună criteriile pentru: „Acolo m-am simţit bine” şi

În cazul în care nu se cade rapid de acord în cadrul

„Acolo nu m-am simţit bine ”.

grupei, atunci fiecare notează locul său preferat pe un
•

•

•

În două hărţi mentale (mindmaps) grupele de lucru

Rezultatele grupelor individuale de lucru sunt prezen-

bilet şi se trage la sorţi.

tate şi comparate între ele înregistrându-se în diagra-

În cadrul grupelor de lucru se specifică cine ce măsură-

me temperatura, umiditatea aerului şi nivelul acustic.

tori şi descrieri efectuează. Profesorul are grijă să dis-

La evaluarea şi discutarea acestora profesorii vor face

tribuie sarcinile în mod just.

legătura dintre rezultatele măsurătorii şi vegetaţie,

Grupele de lucru investighează apoi trei locuri şi înre-

construcţii/impermeabilizare şi trafic, precum şi hărţi-

gistrează descrierile şi rezultatele măsurătorii pe fişa

le mentale (mindmaps).

de lucru.
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Sarcini
•

Mergeţi în trei locuri. Ce vă atrage atenţia? Este zgomot, plin de beton sau verde cu ciripit de păsărele? Înregistraţi
cuvintele-cheie în tabel.

•

Măsuraţi cu ajutorul aparatului temperatura, umiditatea aerului şi nivelul acustic. Înregistraţi valorile în tabel.
Descrierea locului

Solul

Plantele

Clădirile

Temperatura în °C

Температура
в °С

Nivelul
acustic în
db

Umiditatea
aerului
în %

Locul
preferat

Zona verde

Zona
stradală

Pont: Descrierea locului: de ex. bancă pe locul de joacă, in-

Menţiune: Temperatura se măsoară în °C (grad Celsius), numit

tersecţie; Sol: de ex. pavaj, asfalt, gazon; Plante: de ex. pajişte,

după astronomul suedez Anders Celsius. Umiditatea aerului

arbori, arbuşti, plante căţărătoare; Clădiri: de ex. aglomerare

se măsoară în % RH, RH înseamnă: „relative humidity“, aşa

de construcţii, casă individuală, bloc; Zgomot/Sunete: de ex.

se numeşte „umiditatea relativă“ în limba engleză. Sunetele,

trafic, lucrări de construcţii, fabrică, ciripit de păsărele.

resp. nivelul acustic, se măsoară în unitatea decibel (dB).
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TEMA DE LUCRU ENERGIA ŞI PROTECŢIA CLIMATICĂ
Întocmiţi un Ghid Energetic pentru regiunea voastră. Studiaţi proiectele energetice, adunaţi informaţii şi selectaţi ce v-ar plăcea
chiar vouă să citiţi într-un Ghid, spre exemplu sub forma unei broşuri sau a unui website. Desigur că trebuie să vă faceţi o idee
la faţa locului şi la sfârşit să testaţi Ghidul.

Iată cum se procedează:

Puteţi contacta şi consulta managerul în domeniul protecţiei climatice din regiunea voastră

Gândiţi-vă ce format ar trebui să aibă

(prin Primărie sau prin Biroul Consiliului Federal).

Ghidul vostru: broşură, poster sau pos-

Luaţi legătura cu persoanele de contact pentru

tare pe blogul de pe site-ul şcolii?

proiecte, resp. instalaţii şi întrebaţi-le în ce măsură sunt interesaţi să primească vizitatori la instalaţiile, resp. proiectul lor.

Studiaţi proiectele energetice din regiunea voas-

Redactaţi o scurtă descriere, resp.

tră împreună cu persoane de contact. Pentru

notaţi informaţiile de bază cele mai

aceasta utilizaţi mai întâi internetul. Aveţi în ve-

importante. Aduceţi argumente de ce

dere că nu trebuie să fie vorba doar despre ener-

proiectul ar trebui să apară în Ghid sau

gii regenerabile. Pot fi, de asemenea, instalaţii sau

poate de ce nu.

măsuri de economisire a energiei deosebit de eficiente.

Redactarea şi formatarea Ghidului. Dacă
Ghidul trebuie să conţină mai mult Dacă
Ghidul trebuie să conţină mai mult decât
o simplă enumerare, atunci trebuie
să vă gândiţi ce exemple pot constitui turul. Fotografiile şi hărţile pe care le realizaţi singuri vă motivează şi vă ajută să
vizualizaţi instalaţia.
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TEMA DE LUCRU DEŞEURILE
•

Fotografiaţi tot ce vi se pare interesant şi remarcabil în legătură cu colectarea selectivă a deşeurilor şi prevenirea
acestora în şcoală.

•

Determinaţi cât mai exact cu putinţă deşeurile din minimum 3 containere de gunoi din şcoala voastră şi înregistraţi
rezultatele în tabel (pagina următoare).

•

Puneţi unui adult şi unui elev următoarele întrebări şi notaţi răspunsurile cu ajutorul unor cuvinte-cheie.

INTERVIU
cu (numele):

Elev

Profesor

Ce deşeuri ai/aţi aruncat astăzi deja?

În ce coşuri de gunoi ai/aţi aruncat deşeurile?

Ai/aţi folosi coşurile de gunoi pentru reciclarea materialelor, dacă acestea ar fi disponibile?

Ce faci/faceţi pentru a reduce cantitatea de deşeuri în şcoală?
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Marcaţi cotele conform cantităţilor diverselor tipuri de deşeuri („fracţii“) cu creioane colorate din „containere“. Folosiţi albastru
pentru hârtie/carton, galben pentru materiale reciclabile, maron pentru deşeuri biodegradabile, negru pentru deşeuri reziduale.

Localizare

Container

Observaţie

Sală

Hârtie/carton

Deşeuri reziduale

Ambalaje

Hârtie/carton

Deşeuri reziduale

Ambalaje

Hârtie/carton

Deşeuri reziduale

Ambalaje

Sală

Sală
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TEMA DE LUCRU APA
Vizitaţi, resp. contactaţi staţia locală de distribuţie a apei şi clarificaţi următoarele chestiuni:
•

Care trebuie să fie valoare pH a apei potabile la noi în şcoală?

•

Cum ştiu dacă o apă (apă curgătoare sau lac) este sănătoasă? Ce valoare pH este optimă pentru această apă?

Valoarea pH a apei potabile normale:

Valoarea pH a apelor curgătoare:

Alte informaţii privind calitatea apei:

Acum mergeţi la cel mai apropiat curs sau întindere de apă şi verificaţi acolo calitatea apei. Notaţi-vă rezultatele.

Dacă nu există cursuri sau întinderi de apă în împrejurimi, verificaţi valoarea pH a apei potabile din şcoală:
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TEMA DE LUCRU PUBLICAREA
Împărţiţi-vă la celelalte grupe. Fiecare elev din grupa de lucru
care se ocupă de publicare documentează activitatea uneia
dintre celelalte grupe cu ajutorul fotografiilor. Pe baza fotografiilor trebuie să poată fi urmărite etapele de lucru atât
cronologic, cât şi din punctul de vedere al conţinutului. Şi
posibilele probleme trebuie menţionate în lucrarea publicată.
Totodată subliniaţi aspectele pozitive. La sfârşit sintetizaţi rezultatele realizând o povestire în imagini a profilului de mediu
al comunităţii. (Spre exemplu cu ajutorul aplicaţiei ComicLife).
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M4
REALIZAREA PROFILULUI DE
MEDIU AL COMUNITĂŢII
(POATE FI DERULAT NUMAI DACĂ S-AU REALIZAT M2 ŞI M3)
Cum abordăm profilul de mediu al comunităţii şi cum transpunem elevii în situaţia
de a-şi compara regiunea cu altele? Pentru aceasta este oportun să realizăm standardizarea în cadrul unui indice. Scopul indicelui este acela de a avea o evaluare
uşor de utilizat a sustenabilităţii pentru profilul de mediu al comunităţii. Acesta
presupune o evaluare plauzibilă, o normare şi o agregare a indicatorilor individuali.
Abia apoi se poate stabili în practică dacă evoluţia indicelui furnizează o descriere pertinentă a evoluţiei sustenabilităţii. Indicele trebuie să fie aşadar aplicabil în
practică, pentru a evalua sustenabilitatea şi, în cazul ideal, pentru a oferi de timpuriu indicii cu privire la evoluţia în direcţia greşită. Calculele trebuie integrate în ora
de matematică.

Un indice este un număr de referinţă ce se utilizează pentru evoluţia anumitor factori. De exemplu, Indicele Bursier din Germania. Acesta trebuie să documenteze în
mod reprezentativ evoluţia pe această piaţă a ceea ce se întâmplă în domeniul finanţelor la nivel mondial. Punctul de pornire pentru calculul unui indice rămâne
permanent un anumit reper temporal. Modificările ulterioare ale indicelui în decursul timpului reflectă în continuare evoluţia valorii. În cazul nostru indicele reprezintă
un indice de sustenabilitate (de ex. N-Nax), care arată în ce măsură o comunitate
evoluează efectiv în mod sustenabil.
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Durata

60

Activităţi şi metode

Materiale/Medii

Se explică termenul indice de sustenabilitate N-Nax. Discuţie la clasă.
Ce indici mai există? Indicele bursier
Indicele preţurilor Indicele pensiilor
Prezentarea formulei de calcul

Tablă, whiteboard

Calcularea indicelui pentru diversele domenii tematice. Fiecare grupă de
lucru calculează propriul indice, de ex. deşeuri (A-Nax). Pentru aceasta
elevii utilizează fişele de lucru distribuite pentru calcul.

Fişe de lucru N-Nax Protocoalele indicatorilor
Lista indicatorilor cu valori-ţintă

Evaluarea calculelor şi prezentarea diverselor domenii tematice. Cum trebuie evaluat profilul de mediu al comunităţii? Şi unde există potenţial de
îmbunătăţire?
Elevii îşi evaluează calculele în discuţie la clasă.
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FIŞA DE LUCRU CALCULAREA INDICELUI N-NAX
Emisiile de CO2 nu pot fi uşor de pus în relaţie şi de comparat cu absolvenţii
de şcoală, cu cota energiilor regenerabile sau cu coloniile de albine din împrejurimi. Dar deoarece toţi indicatorii pot fi utilizaţi individual pentru evaluarea
sustenabilităţii, are sens să realizăm o standardizare. Pentru aceasta, pentru
fiecare indicator în parte se stabilesc valori-ţintă şi valori de pornire. Pe baza
acestora poate fi măsurată atingerea procentuală a obiectivelor. În afară de
aceasta, prin acest calcul este posibil să adunăm în cele din urmă fiecare indicator în parte din domeniile tematice la indicii dimensionali.

REGULI DE CALCUL
Cazul 1: Valoarea-ţintă este absolută şi definită
Valoare-ieşire:

210		

Оценка

Valoare-ţintă:

80		

N-ieşire: 0

N-ţintă: 100		

X:

Indicator valoare

Derulare:

lineră

N (x) =

(N-ţintă – N-ieşire)
(valoare-ţintă – valoare-ieşire)

* x + (valoare ieşire *

(N		
(valoare ieşire – valoare-ţintă)

)

Cu ajutorul acestui calcul, valoarea de pornire devine în scala 0, în timp ce valoarea-ţintă corespunde 100% din atingerea obiectivului. Valorile, care se îndepărtează de valoarea-ţintă, devin negativ.

Exemplu
Anul

2011

2012 (an de ieşire)

2013

2014

2015

2016

2017

Valoarea

90

210

80

180

220

90

40

Evaluarea

92,30769231

0

100

23,0769231

-7,69230769

92,3076923

130,769231

Cazul 2: Valoarea-ţintă este definită ca modificare de la valoarea de pornire:
Aici este necesar un mic calcul suplimentar. Valoarea-ţintă trebuie acum să fie calculată absolut. Atunci calcului poate fi efectuat
ca în cazul 1.
Valoare-ieşire:

10

Valoare-ţintă absolut:

63

Valoare-ţintă: mai puţin 70 %

Valorile de atingere obiectivului, care sunt mai mari decât 100, resp. mai mici decât
-100, nu trebuie incluse în calcul. Acestea ar denatura rezultatul şi indicatorii individuali ar avea o pondere prea mare în indexul general. De aceea asemenea valori de
atingere a obiectivului sunt puse întotdeauna la valoarea 100, resp. -100
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M5
PROCESAREA REZULTATELOR,
PUBLICAREA
Pe lângă documentarea proiectului, efectuată de echipa care se ocupă de care se
ocupă de publicare, fiecare grupă trebuie să îşi pregătească rezultatele astfel încât
acestea să poată fi publicate coerent. Grupele stabilesc forma de prezentare.

Durata

Activităţi şi metode

Materiale/Medii

individual

Elevii pregătesc referate aferente posterele lor. Acestea se susţin de probă Computer cu soft de prela clasă şi se discută. În legătură cu aceasta se poate imagina o structură a zentare, acces la internet
planului de derulare pentru un eveniment mai mare, la care pot fi invitaţi
politicienii şi presa. Apoi se face o repetiţie a prezentării şi apoi o probă în
faţa clasei, pentru a primi un feedback.

individual

În cadrul grupelor de lucru elevii îşi documentează activitatea pe postere,
conform structurii discutate în prealabil.

Carton colorat pentru postere, carioci, foarfeci, hârtie
DIN-A3, lipici

individual

Documentări foto, rapoarte pe website

Acces la internet
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