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I.  Introducere

Acest ghid a apărut din dorința de a crește calitatea activităților 
de educație pentru dezvoltare durabilă. În ultimii ani, din ce în ce 
mai multe școli, organizații și instituții desfășoară activități 
educaționale destinate dezvoltării durabile a comunităților. 

Protecția mediului începe să capete importanță, iar 
comunitatea locală înțelege că există o dependență de 
netăgăduit între calitatea vieții și sănătatea mediului.

O mare nepoluată, un aer curat, un consum durabil al resurselor, 
zone verzi sau naturale de petrecere a timpului liber reprezintă 
ceea ce fiecare este dator să lase moștenire generațiilor 
viitoare. Toate acestea sunt posibile însă prin educaţie pentru 
dezvoltare durabilă, un domeniu relevant şi necesar. 

Devine evident rolul educatorilor şi formatorilor 
generaţiilor tinere, dar şi celor adulte, în scopul 
obişnuirii celor care învaţă şi se confruntă în mod 
responsabil cu diferitele dimensiuni ale realităţii fără 
a se simţi copleşiţi de acestea, ci, dimpotrivă, 
susţinuţi pentru a atenua efectele  negative ale 
comportamentelor umane asupra naturii. În 
acest context, educaţia pentru dezvoltare 
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I.  Introducere

durabilă reprezintă o formă de activitate civică al cărei scop este 
dezvoltarea cunoştinţelor şi acţiunilor oamenilor, astfel încât aceştia să 
observe, analizeze şi distingă variatele aspecte ale naturii şi ale situaţiei 
sociale în care trăiesc pentru a înţelege caracteristicile profunde ale 
acestora. 

Fie că sunteți profesor sau educator, funcționar public sau faceți parte 
dintr-o organizație de protecția mediului, paginile ce urmează vă vor fi 
de folos în conturarea activităților educaționale. Tinerii zilelor noastre, 
dar și adulții deja formați sunt din ce în ce mai selectivi, atunci când 
vine vorba de educație și informare. Informațiile legate de protecția 
mediului sunt redundante, iar recomandările și sfaturile sunt prezente în 
viața de zi cu zi. 

Tocmai de aceea este important ca activitățile pe care le gândim să fie 
orginale și creative, cu un mesaj clar și puternic pentru a avea mereu 
succes în rândul comunității. De cele mai multe ori, activitățile de 
informare au un impact redus, tocmai pentru că mesajul lor nu este clar, 
iar cei care îl primesc nu înțeleg ce trebuie să facă practic. 

Mai mult decât atât, menirea educației este să formeze comportamente 
durabile și să schimbe mentalităţi, iar pentru aceasta este nevoie ca 
fiecare acțiune educativă să fie continuată și să își găsească un loc în 

viața de zi cu zi. De aceea, fiecare 
promotor al educației pentru 
dezvoltare durabilă trebuie să aibă în 
vedere obiectivul pe termen lung pe 
care să îl atingă.

Acest material oferă o nouă abordare 
a activităților educaționale, fie ele 
formale sau non formale, asigurându-se 
de durabilitatea rezultatelor și 
aplicativitatea acestora. El vine în 
sprijinul profesorilor, în eforturile lor 
de a propune activități interactive, 
practice și atractive pentru copii. 

Fără a reprezenta o colecție 
exhaustivă de modele de 
activități, ghidul își propune 
mai degrabă să ofere o 
cale de a identifica 
activitatea potrivită 
pentru fiecare în 
parte. 



II.  Cum identi�căm cea mai bună initiativă eco?

Nu trece o zi în care să nu fim ameninţaţi de un cataclism ecologic. Fie 
că este vorba de deversarea unor deşeuri direct în râuri, mări sau 
oceane, de micşorarea calotei glaciare sau de subţierea stratului de 
ozon. 

Potrivit comunităţii ecologiste, vinovaţi sunt oamenii care comit un abuz 
permanent împotriva naturii înconjurătoare. Părerile sunt, desigur, 
împărţite. Unii susţin cu tărie că ecologia nu-şi are sensul, în timp ce 
alţii încearcă din răsputeri să repare răul produs şi să atragă atenţia 
asupra pericolelor ce ne aşteaptă în viitorul apropiat. Tu, din care 
tabără faci parte? 

Semnele de alarmă vin din multe direcţii, inclusiv de la instituţiile 
europene care au demarat o serie de proiecte “verzi”, atrăgând statele 
UE în lupta împotriva degradării planetei. De exemplu, Parlamentul 
European impune statelor membre achiziţii publice “verzi”, iar Comisia 
Europeană vrea ca deşeurile rezultate din activităţile casnice să fie 
valorificate, la fel cum se încearcă prin tot felul de proiecte legislative 
limitarea risipei de alimente.

Şi în România, la fel ca în alte state europene, au fost implementate
 tot felul de idei "verzi": taxa pe pungă, timbrul de mediu sau timbrul 
verde pentru produsele electronice, dar şi programul Rabla. Totuşi, 

,

cădem cu toţii de acord că autorităţile nu fac suficient pentru a ne 
asigura un climat "verde". Mai mult decât atât, schimbarea 
începe cu fiecare dintre noi, astfel că dacă EU aleg să fiu 
responsabil față de mediu și să țin cont în tot ceea ce fac de 
principiile dezoltării durabile, atunci fiecare poate să îmi 
urmeze exemplul și astfel devenim NOI. 

De cele mai multe ori, dorința de a face ceva și a schimba 
lucrurile este atât de mare încât pierdem din vedere adevăratul 
scop pe care îl avem. Aici intervine rolul vital al formatorilor, fiind 
de datoria lor să se asigure că eforturile tinerilor entuziasmați de 
schimbare sunt catalizate și rezultatele lor sunt valorificate. 

Este adevărat că orice acțiune este mai bună decât non-
acțiunea, dar misiunea promotorilor educației este să se 
asigure că problemele abordate sunt reale, iar eforturile 
sunt îndreptate către corectarea sau îndepărtarea 
cauzei.

Capcana cea mai frecventă este să ne cheltuim 
tot efortul și să epuizăm atenția noastră asupra 
efectului problemei. Atunci vom investi mult în 
rezultate mici și puțin valoroase. 



II.  Cum identi�căm cea mai bună initiativă eco?

Pentru a ne asigura că identificăm corect cauza problemei pe care dorim să o abordăm este suficient 
să răspundem, într-o primă fază, la următoarele întrebări:

INIȚIATIVE INTERNAȚIONALE

Acestea sunt adevărate campanii de conștientizare sau chiar 
chemări la acțiune ale organizațiilor internaționale. Avantajul 
de a ne implica într-o astfel de mișcare este acela că pașii de 
analiză ai problemei au fost deja parcurși. În plus, avem la 
dispoziție un set de idei și materiale gata elaborate. Aceste 
campanii abordează probleme generale, comune tuturor, tocmai 
pentru a putea fi ușor aplicabile.

Una dintre cele mai de succes dintre ele este Ora Pământului. 
Cele 60 de minute în care se renunţă la electricitate au avut un 
succes răsunător încă de la prima ediţie. Gestul în sine are 
adepţi pe întreg globul şi reprezintă un protest împotriva 
pericolelor la care este supus mediul înconjurător. În fond, 
nu este deloc complicat să apăsăm întrerupătorul pe off 
şi să scoatem toate ştecherele din priză.

O altă iniţiativă eco-friendly şi extrem de populară 
se referă la înlocuirea brazilor de Crăciun cu 
ghivece în care se află puieţi de brad. Astfel, în 
locul tăierii unui arbore căruia i-a luat ani buni 
să crească - pentru ca, apoi, să sfârşească la 

,

Care este problema pe care vrem să o abordăm?
Care sunt cauzele problemei?
Găsim și cauze ale cauzelor problemei? (dacă răspunsul este da, cel mai probabil problema 
identificată este de fapt un efect, iar cauza inițială este problema reală. În acest caz, procesul 
trebuie reluat)

La finalul acestui demers voi avea o imagine destul de completă asupra subiectului de interes și 
pentru simplificare se poate completa următoarea schemă:

Având în față această analiză putem să ne decidem asupra cărei cauze dorim să intervenim și cum 
anume. Abia acum putem spune că am ajuns la CE VREM SĂ FACEM!

CAUZĂ

PROBLEMĂ

CAUZĂCAUZĂ
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ghena de gunoi, persoanele care ţin la această sărbătoare pot 
planta un brăduţ.

Eco Schools (Şcoli Eco) reprezintă o iniţiativă globală la care 
au aderat peste 49000 de instituţii şcolare din 64 de ţări, 
printre care şi România, cu 312 şcoli implicate, sub sloganul 
„implicarea tinerilor de astăzi pentru a proteja clima de mâine”.
 Iniţiativa pleacă de la premisa că tinerii sunt schimbarea 
durabilă de care planeta noastră are nevoie şi trebuie implicaţi 
în activităţi distractive, orientate către responsabilizare socială. 
(http://www.ecoschools.global/)

INIȚIATIVE INDIVIDUALE

Recomandările pentru o viaţă “verde” sunt, însă, nenumărate, 
singurul impediment fiind, cel mai adesea, voinţa umană şi 
educaţia.
Chiar dacă, de multe ori, ecologia se identifică cu voluntariatul 
în ONG-uri specializate, sunt câteva lucruri pe care le putem 
face şi noi, chiar de acasă pentru a ajuta mediul.

III.  Banca de idei de initiative eco,

Aşadar, ce poţi face TU pentru mediul înconjurător? 
Iată câteva exemple:

Poţi reduce consumul de apă şi evita risipa ei, dacă: 
- faci un duş rapid în locul unei băi în cadă;
- te asiguri că nu există scurgeri suplimentare la robinet;
- reglezi nivelul apă caldă/apă rece pentru a evita un 
  consum inutil;
- bei apă de la robinet, în limita posibilităţilor, pentru că apa 
  îmbuteliată presupune consum de ambalaj, energie şi produce 
  deşeuri.

Poţi reduce consumul şi evita risipa de energie, dacă: 
- foloseşti becuri ecologice şi echipamente casnice cu 
  consum redus de energie;
- elimini consumul inutil de energie electrică, termică 
  şi gaze;
- efectuezi lucrări de reabilitare termică a locuinţei;
- utilizezi surse ecologice alternative de producere 
  a energiei;
- pentru încălzirea sau răcirea încaperilor, nu 
  foloseşti aparate improvizate.



Poţi reduce cantitatea de deşeuri, dacă: 
- foloseşti detergenţi şi produse de curăţenie biodegradabile şi prietenoase cu mediul;
- deşeurile electro-casnice le predai societăţilor de reciclare sau celor de salubrizare, în 
  vederea reciclării;
- nu evacuezi produse toxice în reţeaua de canalizare;
- evacuezi deşeurile în mod selectiv şi contactezi firma de salubrizare pentru a debarasa 
  cantităţile importante de deşeuri provenite de la construcţii şi alte lucrări de amenajare 
  a locuinţei;
- păstrezi curăţenia în toate locurile publice.

Poţi acţiona împotriva poluării fonice, dacă: 
- contribui la păstrarea liniştii în imobil, respectând programul de odihnă;
- limitezi sonorizarea în timpul petrecerilor.

Poţi reduce consumul şi evita risipa de materiale, dacă: 
- transmiţi documentele în format electronic;
- utilizezi ca ciornă partea nefolosită a colilor tipărite care mai sunt utile şi păstrezi resturile 
  de hârtie pentru reciclare.

Poţi fi eco-friendly, dacă: 
- achizitionezi produse şi servicii ecologice care pot fi  
  reciclate cu usurinţă;
- eviţi achiziţionarea produselor de unică folosinţă care 
  măresc rapid cantitatea de deşeuri;
- eviţi achiziţionarea de produse pe bază de aerosoli 
  care poluează atmosfera;
- eviţi deplasările cu autoturismul cât de mult se poate.

În cadrul proiectului “Educaţie (de mediu) de nota 10”, 
Mare Nostrum a demarat un concurs de initiative eco 
ce pot fi introduse în instituţiile de învăţământ pentru 
îmbunătăţirea calităţii mediului ambiental. 

În cele ce urmează puteţi parcurge trei dintre 
aceste iniţiative:
Exemplul 1 - Tomberoane eco
Exemplul 2 - Livada primăverii din şcoala 
mea  
Exemplul 3 - Grădina din şcoală

III.  Banca de idei de initiative eco,



Exemplul 1 -  Tomberoane eco 

Reprezintă iniţiativa Școlii Gimnaziale Nr. 1 din localitatea 
Eforie Nord, judeţul Constanţa. Un grup format din 5 elevi şi 
profesorul coordonator Ciorobai Filiz, au identificat 
problema colectării selective a deşeurilor în şcoala lor şi în 
acelaşi timp, oportunitatea obţinerii unor fonduri din 
colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor pe care 
membrii şcolii le produc. 

Astfel au propus implementarea unui sistem de colectare 
selectivă, în întreaga şcoală, prin amplasarea de containere 
pentru colectare selectivă în fiecare din cele 9 clase ale 
şcolii şi în spaţiile administrative.

Pentru un impact major, implementarea sistemului include 
şi derularea unei campanii de informare şi conştientizare a 
elevilor şi profesorilor din cadrul şcolii, dar şi 
responsabilizare a părinţilor.  

Scopul iniţiativei este reducerea cantităţii deşeurilor 
aruncate la groapa de gunoi şi reutilizarea unor ambalaje şi 
produse.

Exemplul 2 - Livada primăverii din şcoala mea  

Scopul proiectului  de mediu „LIVADA PRIMĂVERII DIN 
ŞCOALA MEA”  propus de către Echipa Verde - clasa a 
VII-a A, este de a implica activ elevii, părinţii şi 
personalul şcolii în crearea şi întreţinerea unei livezi cu 
cireşi, zmeură şi căpşuni, amenajată într-un spaţiu 
marginal şi inestetic din spatele şcolii, pe o suprafaţă de 
100 metri pătraţi, pentru a reduce poluarea din acel spaţiu, 
pentru a conștientiza cât de importantă este respectarea 
naturii, munca în folosul comun şi o alimentaţie sănătoasă  
a elevilor cu produse ecologice cultivate prin eforturi 
proprii.  

Crearea şi întreţinerea acestei livezi este o activitate 
durabilă ce poate fi continuată şi pe viitor, oferind 
beneficii celor care se implică în echipa acestui 
proiect. Proiectul este coordonat de profesor 
Nicolae Alina.

III.  Banca de idei de initiative eco,



Exemplul 3 - Grădina din şcoală 

Liceul Teoretic “Ovidius” din localitatea Constanţa se află într-o zona urbană aglomerată, înconjurat 
de căi rutiere, în vecinătatea unui supermarket  şi unui număr mare de spaţii de parcare. 
Pentru a limita impactul poluării atmosferice, dar şi fonice asupra şcolii, grupul LTO şi-a propus să 
amenajeze spațiul verde din incinta şcolii, prin plantarea de puieți de Paulownia, specie de arbore cu 
creștere rapidă şi frunze mari, ce poate favoriza realizarea unui micro-climat adecvat în vecinătatea 
clădirii școlii. 
Mergând pe aceeași idee, a optimizării calității mediului în interiorul clădirii şcolii au propus realizarea 
a 3 grădini verticale, amplasate la etajele 2 şi 3 ale clădirii, în zone însorite care să ofere condiții 
pentru creșterea plantelor, dar care să şi beneficieze de pe urma microclimatului generat de acestea, 
prin scăderea temperaturii şi creșterea umidității în cele 3 zone. Grădinile verticale vor fi realizate 
folosind recipiente PET ancorate pe o plasă de metal  fixată pe perete.
Pentru informarea elevilor şi profesorilor vor realiza un eveniment de promovare a proiectului.
Grupul LTO este format din 6 elevi coordonaţi de profesorul Carmen Bucovală.

Exemple de bună practică sau iniţiative 
din activitatea Mare Nostrum:

Grădina din cauciucuri reciclate 
Anvelopele uzate pot fi utilizate în detrimentul aruncării sau 
distrugerii lor. Aceste echipamente pot începe o nouă viaţă, nu 
la mai mult de câţiva metrii de unde obişnuiau să fie parcate. 
Cauciucurile pot fi transformate atât în opere de artă/mobilier de 
grădină, cât şi în recipiente pentru flori. 

Uleiul vegetal uzat
După utilizare, uleiul vegetal devine toxic pentru consumul 
uman, dar mai ales pentru apă şi sol dacă este aruncat la 
întâmplare sau la chiuvetă. Un singur litru de ulei poate 
polua până la 1 milion de litri de apă. Dar ce este 
important de ştiut este că după utilizare, uleiul, poate 
fi transformat în biodiesel în loc să fie aruncat. Mare 
Nostrum derulează încă din 2010, proiecte şi 
campanii de informare şi încurajare a reciclării şi 
reutilizării uleiului vegetal uzat. 
( ). www.uleiuzat.marenostrum.ro
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Tombola deșeurilor 
Pentru a crește interesul comunității locale de a 
colecta selectiv anumite tipuri de deșeuri, Mare 
Nostrum a organizat tombole a diferitelor tipuri de 
deșeuri. Astfel, cu ocazia zilelor cu relevanță 
pentru mediu, au fost desfășurate activități de 
informare cu privire la beneficiile colectării 
selective a: hârtiei, plasticului, dozelor de 
aluminiu, bateriilor sau a surselor de iluminat. Fie 
că au fost oferite premii sau au fost realizate 
activități educative, oamenii au putut să afle ce 
economii pot face atât pentru ei, cât și pentru 
mediu, dacă vor colecta seperat deșeurile.

III.  Banca de idei de initiative eco,



Ai avut ocazia să afli din acest ghid câteva idei de acțiuni pe care le poți aplica la tine în 
gospodărie, cartier sau școală. Internetul îți poate oferi și mai multe astfel de exemple, iar 
creativitatea ta, cu siguranță mult mai multe. Mergi pas cu pas. 

Pasul 1
Alege-ți un subiect care este de interes pentru tine și familia sau colegii tăi și găsește acele idei pe 
care vrei să le aplici. 

Pasul 2 
Amintește-ți să analizezi cauzele problemei ca să te asiguri că vei obține cele mai bune rezultate. 

Pasul 3
Întreabă-te dacă ideea ta este diferită de cele de care ai aflat până acum. Dacă aduci ceva în plus 
sau abordezi diferit înseamnă că ai mari șanse ca oamenii să te asculte și să se alăture. 

Pasul 4
Crează un plan de acțiune și împărtășește-l cu cât mai multă lume, astfel îți crești numărul 
susținătorilor, iar șansele de succes sporesc. 

Pasul 5
Mergi mai departe și depășește obstacolele, orice schimbare presupune timp și rezistență. 

IV.  Creste-ti propria idee,,



Ține cont și de Principiul Pareto sau 80/20:

S-a observat că, în general 80% din rezultate sunt obţinute cu 
20% din resurse, că 80% din vânzări sunt realizate de 20% din 
angajaţi, 80% din productivitate este creată în 20% din timpul 
investit şi aşa mai departe. 
Dacă analizăm orice aspect al vieţii, ne dăm seama că acest 
principiu se aplică peste tot, dar mai ales când vine vorba de 
resurse şi utilizarea acestora. Astfel, spre exemplu, în puţinul timp 
pe care îl petrecem acasă, întorşi de la serviciu, consumăm cu 
mult mai multă energie decât în restul zilei. 

Dar acest consum poate fi redus prin utilizarea de tehnologii 
noi, cu un consum redus de electricitate, precum şi a 
mijloacelor de reducere a consumului atunci când nu 
suntem acasă. 
Chiar dacă nu sunt “aprinse” electronicele, odată 
băgate în priză consumă energie, fie că este vorba 
despre un led sau un bec. Dar de ce să nu fim 
responsabili şi în acelaşi timp să economisim pe 
termen lung, introducând dispozitive de anulare 
a acestor consumatori precum senzorii pentru 
iluminat şi prize? 

IV.  Creste-ti propria idee,,

Pasul 6
Înregistrează schimbările în atitudine sau comportament. Oprește-te din când în când să vezi unde 
ai ajuns. De multe ori, obișnuiți cu drumul nu ne mai dăm seama că progresăm și avem nevoie de 
un moment de evaluare să vedem că lucrurile se modifică.

Pasul 7 
Informează-i pe toți de evoluție. Doar tu vezi imaginea de ansamblu, iar ceilalți pot crede că, de fapt 
lucrurile nu avansează și că toate eforturile sunt în van. Arată-le  progresul față de momentul la 
care ați pornit la drum.

Pasul 8
Finalizează o etapă și sărbătorește. Deși mai sunt cu siguranță multe de făcut (natura are mereu 
nevoie de noi) este important să-ți oferi timp pentru a te bucura de încheierea unei 
etape/inițiative/proiect. Implică-i pe toți cei care au participat, dar și pe sceptici. E posibil pe viitor să 
îi câștigi și pe ei.

Pasul 9 
Spune și altora. Inițiativa ta poate fi un exemplu pentru cineva la început de drum. Lasă-l să învețe 
din experiența ta și să evolueze. 

Publică-ți povestea pe . Încarcă acele documente care www.educatiepentrudezvoltaredurabila.ro
pot fi folosite și de alții și în felul acesta vei multiplica rezultatele tale. 



V.  Incheiere

REDU
REFOLOSEŞTE
RECICLEAZĂ
REGÂNDEŞTE

REDU!
Alimentele sau celelalte produse pe care le cumpărăm 
sunt învelite în material sau ambalaj, necesar pentru a le 
proteja și promova. Trebuie să ne asigurăm că alimentele 
pe care le cumpărăm dispun de ambalaj atât cât le este 
necesar și ca ulterior acesta poate fi reutilizat sau 
reciclat. Să nu luăm
ambalaj în plus!

REFOLOSEªTE!
Soluția pentru a reduce cantitatea de deșeuri 
pe care o trimitem la groapa de gunoi / stația 
de sortare este aceea de a găsi modalități 
de reutilizare a acestora. Se pot da la 
schimb sau dărui sub formă de cadou 
lucruri pe care nu le mai folosești: 
„Gunoiul unei persoane este comoara 
unei alte persoane.”

Folosește și Cei 4 R: 
, , , . Redu  Refoloseşte Reciclează Regândeşte

Exemplul de mai jos este referitor la deșeuri, dar îl poți aplica în 
orice domeniu.
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RECICLEAZÅ!
Când reciclăm luăm materialele care nu mai pot fi folosite, lucruri pe care le considerăm 
deșeu și le transformăm în produse noi. Reciclarea ține deșeurile departe de groapa de 
gunoi și salvează prețioase resurse naturale.

REGÂNDEªTE!
Trebuie să regândim modul în care noi, cetățenii, utilizăm lucrurile și ce fel de lucruri 
utilizăm. Prin regândirea acțiunilor noastre (ceea ce cumpărăm sau ceea ce mâncăm), 
putem reduce cantitatea de gunoi pe care o generăm.

V.  Incheiere

CREŞTEM  RESPECTUL  FAŢĂ  DE  MEDIU!


