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Cum?
Acest ghid a luat naștere în urma proiectului SDG Starter Pack, care
face parte din Programul Implicat în comunitate, desfășurat de
Organizația Națională Cercetașii României și finanțat prin programul
de granturi Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.

Lidl este o companie care acționează sustenabil în toate domeniile
sale de activitate. Aceasta este metoda companiei de a-și indeplini
promisiunea cu privire la calitate și, în același timp, de a asigura un
viitor mai bun pentru societate. Lidl se implică activ în soluționarea
nevoilor din comunitățile din care face parte, acționând pe baza a cinci
piloni principali: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajații și
partenerii de afaceri.
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De ce? De la cine pentru cine?

Astfel, o patrulă de seniori de la Centrul Local AETOS s-a gândit și s-a tot
gândit ce ar putea face pentru a îmbunătăți situația din comunitatea lor,
ajungând în cele din urmă la concluzia că ar trebui să facă ceva chiar pentru
comunitatea de cercetași din România.
Cum ODD-urile au devenit din ce în ce mai de actualitate și activitățile
cercetășești se tot învârt în jurul acestei teme, au decis că este foarte
important să dea mai departe aceste cunoștințe, să le împărtășească cu
cercetașii din toată țara.
Ghidul conține informații despre fiecare ODD în parte și, deopotrivă, câteva
activități care pot ajuta participanții să înțeleagă mai aprofundat scopul și
măsurile lor. Grupul țintă pe care îl avem în minte cuprinde temerarii și
eXploratorii, dar prin adaptările necesare, s-ar putea remodela pentru orice
ramură.
Credem că acest ghid vine în ajutor cu o mână de idei pentru activitățile de
la întâlnirile săptămânale, pentru un atelier despre Sustenabilitate și
Dezvoltare Durabilă sau poate chiar pentru un camp care are norocul de a fi
construit pe această temă (Noi vă încurajăm să îl organizați!).
PS: Ne-am bucura dacă ați încerca să dați de noi și să ne oferiți feedback
pentru acest ghid. Poate reușim astfel să lansăm o a doua ediție,
îmbunătățită.
Mulțumim pentru timpul acordat și #haida să lăsăm o lume puțin mai bună
decât am găsit-o!
Cu drag,
FIRST 6, AETOS

6

Ce sunt ODD-urile

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiectivele Globale,
asumate de țara noastră alături de cele 193 de state membre ONU în septembrie
2015, acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei
arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODDuri se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și
celor dezvoltate.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este un instrument universal al cărui
scop principal îl reprezintă eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile.
Astfel, până în 2030, statele lumii s-au angajat
o să elimine sărăcia și foametea,
o să combată inegalitățile și injustiția
o să adopte măsuri active privind protecția mediului înconjurător.
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#Fără sărăcie - Eradicarea
sărăciei în toate formele sale şi în
orice context.

Trăim într-o lume a contrastelor. Inegalitatea dintre bogați și săraci a crescut întrun ritm alarmant. Venitul anual al celor mai bogați oameni ai lumii ar fi suficient
pentru a pune capăt sărăciei extreme - dar mai mult de un miliard de oameni suferă
și mor de foame și de boală, deoarece nu își pot permite vaccinarea și trăiesc în
condiții umilitoare de sărăcie, fără apă sau electricitate. Deși această problemă a
sărăciei se referă în special la țările în curs de dezvoltare, nu este neobișnuit să
găsim oameni fără adăpost și în părți mult mai bogate ale lumii, situația fiind
dăunătoare nu numai celor mai sărace țări, ci având un impact negativ asupra
tuturor.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:

• Toată lumea să fie protejată împotriva unor probleme precum șomajul și să aibă
acces la servicii de asistență precum asistența medicală.
• Să fie alocate resurse pentru a pune în aplicare politici sociale care ajută
persoanele care au mai puțini bani să aibă în continuare acces egal la servicii de
bază, forță de muncă, terenuri, tehnologie și să poată crea companii care să crească
din punct de vedere economic.
• Persoanele cu mai puțini bani să fie mai bine protejate de evenimente extreme
legate de climă, cum ar fi inundațiile și secetele, și alte șocuri economice, sociale și
de mediu.
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Activitatea 1:
Durată: 40 de min
Obiective:
 dezvoltarea empatiei
 conștientizarea nevoilor primare

Descriere:
Pasul 1: Întreabă grupul “Ce crezi că înseamnă să fii sărac?”
Pasul 2: Grupul va primi următoarele bilețele:
Activități obișnuite de petrecere

Posibilitatea de a sărbători

Cel puțin o masă pe zi cu

a timpului liber (înot, citit,

ocazii speciale, cum ar fi

carne, pui sau pește, sau un

cântatul la un instrument)

zilele de naștere

echivalent vegetarian

Bani pentru a participa în

Un loc liniștit, cu suficient

Posibilitatea de a duce acasă

excursii sau la diverse

spațiu și lumină pentru a face

prieteni pentru a vă juca și a

evenimente

temele

mânca

Conexiune la internet

Cărți de citit

2 perechi de încălțăminte

Haine noi

Echipamente de joacă în aer

Trei mese și fructe sau legume

liber (bicicletă, role)

proaspete în fiecare zi

Pasul 3: Va avea loc o discuție despre cât de “comune” sau “necesare” sunt
considerate lucrurile de pe fiecare bilețel pentru a avea o viață decentă/bună.

Pasul 4: Se vor adresa întrebările: “Cum te-ai simți dacă nu ai avea aceste
lucruri?”, “Cum îi putem ajuta pe cei care trăiesc în sărăcie?”. Comunicarea este un
pas foarte important în rezolvarea problemelor, fie că este vorba despre o persoană
care împărtășește o problemă cu alta, sau despre cineva care aduce o problemă în
atenția oamenilor care pot influența schimbarea. Încercați să încurajați empatia în
astfel de discuții.
10

11

Activitatea 2:
Durată: 135 de minute (3 întâlniri)
Obiective:

 să fie rezolvată problema sărăciei
 să fie cunoscut fenomenul de sărăcie la nivel global și să fie căutate noi
moduri prin care să fie modelate empatia și sensibilitatea în fata nevoilor
altor oameni
 să se reflecteze asupra nevoilor materiale și nemateriale

Pregătire: fotografii surprinse de National Geographic-fotografiile surprind
diferența dintre bogați si sărăci;
https://yourshot.nationalgeographic.com/tags/rich_and_poor/ textul scurt de sub
fiecare poză îi familiarizează pe privitori cu contextual

Materiale: foi, creioane, o foaie mare (flipchart, A1, sau A0) reviste de pictoriale
vechi, lipici, foarfecă

Descriere:
Pasul 1: Începeți printr-un citat de Mahatma Ghandi: “Pământul produce
îndeajuns astfel încât să satisfacă nevoile fiecărui om și nu lăcomia acestora.”
Ilustrează-le problematica prin fotografiile de pe National Geographic (vedeți
pregătire). Folosește o hartă a lumii pentru a exemplifica unde există fenomenul de
sărăcie (extremă) și discutați împreună pe baza a ceea ce au văzut, reflectând la
citatul lui Ghandi.

Pasul 2: Pune accentul pe nevoile materiale și nemateriale. Pentru a reflecta la
problematica bogăție-sărăcie, participanții se pot folosi de următoarele întrebări:
o ce înseamnă să fii bogat/sărac?
o de ce ai nevoie pentru a te simți îndeajuns de bogat?
o ce le lipsește oamenilor săraci?
o care sunt nevoile primare universale necesare pentru a atinge bunăstarea?
o crezi că locuiești într-o țară bogată sau săracă? De ce?
o ce poți cumpăra pentru a te simți bogat?
 ce nu poți cumpăra pentru a te simți bogat?

Pasul 3: Trebuie să creeze un poster cu 3 secțiuni (1. Nevoi materiale, 2. Nevoi
nemateriale, 3. Nevoie primare universale necesare pentru a atinge bunăstarea la
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nivel global). Împarte participanții în 3 grupe pentru a lucra la cele 3 secțiuni.
Oferă-le reviste de pictoriale vechi pentru a tăia poze ce exemplifică nevoile
materiale, nemateriale și nevoile primare universale. Pot să și deseneze dacă vor.
Expune-le o coală mare de hârtie și împarte-o în 3 secțiuni. Încurajează
participanții să își lipsească desenele și ilustrațiile tăiate în conformitate cu cele 3
secțiuni. Va fi mult de discutat asupra locului în care ar trebui lipite unele
elemente. Etichetați împreună ilustrațiile tăiate si desenele.
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Activitatea 3:
Durată: 120 de minute
Obiective:
 să fie rezolvată problematica sărăciei
 să fie cunoscut fenomenul de sărăcie la nivel global și să fie căutate noi
moduri prin care să fie modelate empatia și sensibilitatea în fata nevoilor
altor oameni
 fie trezită sensibilitatea față de nevoile altora

Pregătire:
 copii alb-negru ale hărții lumii
 exemplu de reguli de joc ale unui joc de masa (board game)
Materiale: copii alb-negru ale hărții lumii, o bucată de carton, lipici, vopsea roșie
și albastră, pensule, recipiente pentru apă, pliculețe de ceai, nisip, pietricele,
chibrituri, frunze, hârtie și creioane

Descriere:
Pasul 1: Folosește o hartă geografică și una poltică pentru a-i învăța țări,
naționalități, capitale etc. Arată-le materialele unul câte unul: pietricelele,
pliculețele de ceai, nisipul, chibriturile, frunzele și stimulează-i să vină cu idei
referitoare la ce ar putea fi construit din fiecare material. Reamintește-le
participanților să nu își critice ideile între ei. Orice idee e de luată în considerare în
această etapă.

Pasul 2: Explică-le că vor crea un joc de masă bazat pe o hartă. Scopul principal
al acestuia este să îi ajute pe cei săraci. Ei trebuie să se decidă asupra designului și
regulilor jocului. Oferă-le niște sugestii înainte de a începe: să picteze țările slab
dezvoltate cu roșu, iar mările și oceanele cu albastru; să facă un zar din pliculețul
de ceai, iar din pietricele pioni; să facă bărci din coji de nucă, chibrituri și frunze;
să marcheze rutele lipind nisipul de foaie

Pasul 3: Împarte-i în grupe. Mai întâi ar trebui să discute scopul principal al
jocului, cum ar fi să aducă ajutor umanitar în țările sărace de peste mări și țări,
moduri prin care pot depăși obstacolele ce le pot apărea în cale și moduri prin care
jucătorii pot atenua sărăcia
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Grupele discută ce rolurile vor fi necesare în designul jocului și care va fi sarcina
fiecăruia, de exemplu 2 oameni lucrează la pictatul hărții și alcătuirea rutelor, 2
oameni prelucrează obiectele pentru joc, alți 2 scriu regulile.
Grupele își prezintă jocurile, apoi fac schimb între ele și îl joacă pe cel pe care îl
primesc.
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Activitatea 4:
Durată: 200 de minute
Obiective:
 conștientizarea creativității de care dau dovadă oamenii care trăiesc în
sărăcie
 să învețe despre viețile și munca unor oameni precum Mahatma Gandhi, St
Francis of Assisi și José Mujica

Pregătire:

 Pregătește o scurtă prezentare despre cum au evoluat locuințele de-a lungul
timpului (de la peșteră, colibe până la zgârie nori) și o prezentare foto despre
condițiile actuale de trai din zonele afectate de sărăcie extremă. Poți folosi
următoarele surse:
o United Nations Development Programme – Poor housing and living
conditions:
http://www.teamstoendpoverty.org/wq_pages/en/visages/logement_detail
.php
o Living in favelas on the Issues in Brazil site:
http://tinyurl.com/mj9gv68
 Videoclipuri despre invenții ieftine și creative în cele mai sărace zone din
lume sunt valabile aici: https://www.youtube.com/watch?v=hPXjzsXJ1Y0
 Mahatma Gandhi site: http://mkgandhi.org/
 Francis of Assisi biography: https://www.biography.com/people/st-francisof-assisi-21152679
 Mujica: http://www.bbc.com/news/magazine-20243493
Site-urile și videoclipurile sunt în limba engleză. Dacă informațiile te dau peste cap
în engleză, poți folosi un traducător online să te ajute astfel încât să poți oferi mai
departe participanților informațiile adaptate.
Materiale: coli albe, laptop, proiector (pentru prezentări), creioane colorate,
markere, paie, bețe, lipici, foarfece, plastilină, hârtie și carton, sticle de plastic
folosite și alte materiale nefolositoare, deșeuri

Descriere:
Pasul 1: Discutați citatul “Orice lucru negativ are și un aspect pozitiv”. (“Every
cloud has a silver lining”). Încurajează participanții să dea exemple personale care
să ilustreze această zicală, iar ulterior fiecare să își deseneze ideile. Utilizează
prezentarea pentru a arăta cât de tare i-a împins pe oameni nevoia să găsească
mereu soluții din ce în ce mai eficiente de-a lungul timpului. Familiarizează
participanții cu condițiile grele de trai în zonele afectate de sărăcie extremă
folosind prezentarea foto. Discutați și reflectați.
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Pasul 2: Împarte-i în perechi. Fiecare pereche trebuie să construiască case simple
din paie și bețe. De asemenea trebuie să modeleze păpuși din plastilină și să își
imagineze de ce anume au nevoie păpușile lor. După ce termină, vor trebui să se
gândească la design-ul mobilei și alte facilități și să le facă din carton sau hârtie, pe
care le vor amplasa în casă. Fiecare echipa își prezintă casa, descriind detaliile.

Pasul 3: Priviți videoclipul despre invenții, apoi roagă participanții să
construiască jucării din sticle de plastic, cum ar fi animale, mașini, bărci etc. Pot
folosi orice alte material vechi, nefolositoare. La sfârșit voti discuta despre cele 3
personalități: Mahatma Gandhi, St Francis of Assisi și José Mujica, împărțindu-se
în 3 grupuri. După ce au discutat, se revine la grupul mare și discută între ei,
fiecare alegându-și preferatul.
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Activitatea 5:
Durată: 300 de minute
Obiective:
·

·

dezvoltarea părții artistice
dezvoltarea empatiei în legătură cu oamenii care trăiesc în condiții precare

Pregătire:
·
Faceți rost de bucăți de textile vechi, cârpe, sticle de plastic, sârmă, frânghie,
bețe de lemn, hârtie, foarfece, lipici, creioane, carton
·
Găsește o poză cu sculptura The She Goat a lui Picasso
http://www.pablopicasso.org/she-goat.jsp
Materiale: copii alb-negru ale hărții lumii, o bucată de carton, lipici, vopsea roșie
și albastră, pensule, recipiente pentru apă, pliculețe de ceai, nisip, pietricele,
chibrituri, frunze, hârtie și creioane

Descriere:
Pasul 1: Prezintă materialele și vedeți ce asociații și analogii găsesc între ele
participanții. Fără critică la acest pas, orice idee este acceptată. Prezintă sculptura
lui Picasso și explică faptul că este făcută complet din gunoi.

Pasul 2: Participanții vor trebui să lucreze cu o poezie. Citiți-o cu voce tare!
Discută ideea principală și povestește-ți experiențele personale cu scopul de a-i
ajuta pe ceilalți.
Pasul 3: Din materialele avute, trebuie să construiască o sperietoare de ciori și să
joace rolurile din poem. Împarte-i în 4 grupe, întrucât fiecare grupă trebuie să
creeze o piesă de teatru inspirată din poezie, dezvoltând-o și adăugând și alte
personaje, cum ar fi capra, un câine, o pasăre, un fermier etc. Piesa de teatru
necesită costume și scenografie și trebuie prezentată în față celorlalți.
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Singurătate completă
Pe vastele câmpii unde cresc cereale,
Unde nici măcar un prieten nu-l vezi
Stă o sperietoare, în singurătate completă,
Lipsită de un loc pe care-l poate numi
acasă.
Bolnavă și răcită,
Fără vreo batistă să își sufle nasul,
Sau vreun fular să îi țină de cald.

Nu reușesc s-o protejeze de vântul
năpraznic.
Și totuși, sperietoarea nu încetează să spere.
Biata, are nevoie de haine călduroase,
Un pat comod și un șervețel să-și sufle
nasul.
O colibă i-ar prinde bine,
Necazurile n-ar mai găsi-o.
Iarna ce stă să bată la ușă n-ar mai
înspăimânta-o,
Ar fi la adăpost,
Ar fi unde e cald și bine.

Vremea e întunecată, viforoasă.
Vântul năvalnic tulbură peisajul
Cu rafalele sale aprige
Încât te poți pierde printre pulberele de
praf.

Simți ceva simpatie?
Nimeni nu și-ar dori, nici pentru-o secundă
Să fie în locul său anevoios.
Ar trebui s-o ajutăm
Să treacă peste toate nenorocirile ce-i stau
în caleAr trebui mereu să-i ajutăm pe alții.

Sperietoarea se străduie să rămână
neclintită,
Să nu fie doborâtă amarnic la pământ.
Până și păsările au zburat departe,
Nu e nimeni și nimic aici.

(Sylwia Zabor-Żakowska, 2016)

O pălărie ponosită și o mantie peticită
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#Foamete “zero” - Eradicarea
foametei, asigurarea securității
alimentare, îmbunătățirea
nutriției și promovarea unei
agriculturi durabile.
Jumătate din populație suferă de malnutriție,
în timp ce cealaltă jumătate suferă de obezitate. Accesul în mod neechilibrat la
nutriție reflectă, desigur, împărțirea nedreaptă la nivel mondial a bogăției și
controlului. Toată lumea are nevoie de alimente. Și toată lumea are puterea de a
lupta pentru o mai bună împărțire a alimentelor, fie local -adoptând o dietă vegană
sau producând mâncare organică-, fie regional -cerând în mod oficial
supermarketurilor să își reducă risipa-, fie global -scriind conducătorilor despre
siguranța alimentelor, însămânțare, speculații de produse alimentare sau despre
controlul marilor companii multi-naționale. De asemenea, îi putem implica în mod
activ pe cei ce fac parte din sistemele de învățământ ca beneficiari, fie în timpul
orelor, fie în afara lor, dezvoltându-le cunoștințele gramaticale, vocabularul și
abilitățile în direcția de a acționa pentru a produce o schimbare.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
•Eradicarea malnutriției prin îmbunătățirea programelor sociale pentru copii, mame
și oameni în vârstă, și asigurarea a suficiente alimente sigure și nutriționale pe
parcursul întregului an calendaristic.
•Creșterea producției agricole și veniturile micilor fermieri, în special celor
autohtoni și femeilor, respectând mediul înconjurător, biodiversitatea fiecărei
regiuni și propriile resurse.
•Prevenirea secetei, inundațiilor și altor dezastre
•Protejarea varietății speciilor de semințe, a recoltelor și animalelor de fermă
(domestice sau sălbatice) și distribuirea beneficiilor acestor resurse în mod
echilibrat.
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Activitatea 1:
Obiective: Explorarea cauzelor de foamete la nivel global.
Materiale: O gamă de produse alimentare, câte o fișă de lucru a activității “De ce
suferă oamenii de înfometare?” pentru fiecare grupă, semințe, compost, loc pentru
plantare (de exemplu, ghiveci cu pământ), mistrii.
Durată: 55 de minute

Descriere:
Pasul 1: Discuție (10 min): Expune produsele alimentare. Discutați de unde
provin și cum ajung la noi. Urmăriți diferitele țări unde produsele au fost crescute
sau produse. Este ceva îi surprinde pe participanți? Ne cumpărăm, în mare parte,
mâncarea, nu o producem, și provine din țări din întreaga lume.
Pasul 2: Lectură (15 min): Pe grupe, citiți fișa de lucru și înșiruiți motivele pentru
care oamenii prezentați suferă de înfometare. Oamenii din situațiile prezentate sunt
înfometați pentru că nu au bani, nu au pământuri, se duc lupte în țările lor, nu sunt
plătiți în mod corect pentru munca pe care o depun sau pentru ceea ce cultivă.
Propune fiecărei grupe să se gândească la soluții pentru aceste probleme. Se poate
întocmi o listă cu soluțiile propuse de ei.
Pasul 3: Cultivă (aproximativ 30 min, după care urmează activitate follow-up
peste 3-4 luni)
Oferă fiecărei grupe un ghiveci sau o porțiune de pământ (dacă activitatea se face
într-o grădină), semințe și compost. Încurajează-i să citească despre semințele pe
care le-au plantat și cum să aibă grijă de ele. Provoacă grupele să își crească cea
mai înaltă, mare, gustoasă plantă. Ce trebuie să aibă în vedere atunci când au grijă
de plantele lor?
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FIȘA DE LUCRU
”De ce suferă oamenii de înfometare?”

“Aveam o mică parcelă de pământ
unde puteam cultiva orez să
mâncăm. Dar a fost luat de o
companie care cultiva fructe pentru
export.”
Maria, Filipine

“Uneori, am bani doar să cumpăm
mâncare bebelușului. Și atunci, eu nu
am ce mânca.”
Annie, o tânără mamă din Leeds

“Soțul meu și-a pierdut slujba. Nu
prea avem mâncare acum. Sunt
două săptămâni de când n-am mai
avut carne.”
Marinalva, Brazilia

“Anthony a fost izgonit de unde locuia
din cauza luptelor ce aveau loc acolo:”
Casa mea, trestia de zahăr și portocalii
pe care îi cultivam au fost arși
complet.””
Anthony, Kenya

“Nu am avut parte de mic-dejun “Cultivăm puțină cafea să câștigăm bani
dimineața aceasta. Magazinele sunt
pentru mâncare și haine. Numai că
pline de mâncare, dar eu nu am
suntem plătiți cu foarte puțin pentru ea
bani să îmi cumpăr nimic.”
și nu ne putem cumpăra prea multe.”
John, Anglia
Silvia, Peru
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Activitatea 2:
Durată: 60 de minute
Obiective:
 Conștientizarea problemei mâncării și a lipsei ei
Pregătire:
 Taie fișa de lucru 1 astfel încât fiecare participant să aibă o imagine
 Procedează la fel cu fișa de lucru 2
 Pentru foaia numărul 3, trebuie făcute copii astfel încât fiecare să aibă câte
una

Materiale: scotch, foarfece, coală de flipchart, creioane, pixuri
Descriere:
Pasul 1: Fiecare trebuie să își lipească hârtia cu imaginile pe frunte, fără să o
privească. Fiecare trebuie să afle, în 5 minute, ce tip de mâncare e, punând
întrebări la care să răspundă cu da sau nu (exemple: “E verde?”, “Îl mănânc des?”)
După ce toată lumea a ghicit, fiecare scrie pe o coală mare denumirea mâncării și
în grupuri discutați problemele de mediu și sociale care pot fi provocate de faptul
că oamenii mănâncă aceste mâncăruri.
Pasul 2: Împarte expresiile tăiate de la Fișa de lucru 2 fiecărui participant.
Aceștia trebuie să își găsească persoana a căror mâncare corespunde cu afirmația
lor. Împarte și fișele de lucru numărul 3. Participanții, în grupuri, citesc și asociază
mâncărurile de pe listă cu ce au ei pe fișe.
Pasul 3: Grupul se împarte în 2 linii, fiecare stând în fața cuiva, pe care vor
încerca să îl convingă să mănânce mai sustenabil. După 3 minute, bate din palme și
oprește-i din vorbit, mutându-i pe cei dintr-o linie cu unul la dreapta pentru ca
fiecare să aibă un nou partener. Se poate repeta procesul de mai multe ori, pentru a
facilita învățarea acestor tehnici de persuasiune. La final are loc reflecția, care
include experiență fiecăruia în încercarea de a convinge pe cineva să mănânce mai
sustenabil.
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Fișa de lucru 1
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Fișa de lucru 2
Exploatarea copiilor prin muncă/Sclavie

Comerț echitabil

Kilometri alimentari

Defrișarea terenurilor/hormoni/antibiotice

Suprapescuit

Uzul exagerat al apei în procesele industriale

Reducerea biodiversității

Ambalaje exagerate

Fișa de lucru 3
a)
Marile companii sunt cele care câștigă profit de pe urma ceaiului și a cafelei, în
timp ce oamenii care muncesc din greu pentru a le cultiva de-abia câștigă ceva. Oricum,
când producătorii de ceai sau cafea se aliniază cu principiile “comerțului echitabil” acest
lucru înseamnă că își cresc standardele de trai și reduc riscurile de orice fel pentru
fermieri și muncitori. Acest “comerț echitabil” asigură faptul că muncitorii primesc un
preț decent pentru producția lor, protejându-i de orice posibilă schimbare a prețurilor pe
piață. De ce să nu verificăm dacă ceaiul sau cafeaua pe care o consumăm are în spate
acest “comerț echitabil”?
b)
Distanța pe care o parcurge mâncarea între locul unde e produsă și locul unde este
vândută sau consumată se măsoară în “kilometri alimentari”. Energia folosită pentru acest
transport are un imens impact asupra mediului. Ar putea fi economisite multe resurse
dacă oamenii ar consuma mai multă mâncare produsă local, din împrejurimi, și s-ar
rezuma mai mult la mâncărurile de sezon decât să aibă acces nelimitat la o cantitate
imensă de fructe și legume pe perioada întregului an, cum se întâmplă de altfel în
supermarket-urile din Europa, și nu numai.
c)
Există câteva problem de sustenabilitate privind mâncatul multor tipuri de carne.
O problemă cu carnea de vită este folosirea unei zone întinse de pământ: companii mari
din țări dezvoltate cumpără adesea pământuri ieftine în țări mai puțîn dezvoltate,
defrișează, distrug vegetația și gonesc localnicii, lăsându-i pe mulți fără locuințe. Vitele
au nevoie de multă mâncare deasemenea (pe care oamenii ar putea să o mănânce) și
procesarea mâncării utilizează multă apă. De altfel, hormonii și antibioticele sunt foarte
folosite, infiltrându-se în carne și sursele de apă. Altă problemă cu carnea ar fi tratarea în
condiții anormale a animalelor. Ai putea deveni vegetarian, vegan sau măcar să reduci
cantitatea de carne, ori să consumi carne organică de la ferme sustenabile.
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d)
Când o specie de pește devine foarte populară, oamenii pescuiesc atât de mult
încât aceștia încep să dispară. Acest lucru se numește “pescuit excesiv” sau
“overfishing”- adică cantitatea de pești pescuiți și omorâți este mai mare decât cei care se
nasc. Aproximativ 80% din cantitatea mondială de pește a dispărut, iar specialiștii cred că
dacă se continuă în acest ritm, multe specii de pești vor dispărea complet în 25 de ani. Ai
putea să renunți la a mânca pește, să scazi cantitatea sau să cauți ce pești se află în pericol
și să îi mănânci pe cei mai sustenabili.
e)
Plasticul, hârtia și cartonul se folosesc pentru a păstra mâncarea curată și în
siguranță. Oricum, toate aceste ambalaje produc o cantitate uriașă de reziduuri și multe
emisii de carbon sunt create o dată cu producerea lor. De altfel, există probleme și cu
reziduurile toxice cauzate de producerea plasticului sau de faptul că unele tipuri de plastic
nu sunt reciclabile. O soluție ar fi ca oamenii să mănânce mâncare proaspătă, de sezon,
cumpărată de la localnici sau să își cultive propria mâncare.
f)
Multe companii, mai ales în Africa de Vest, folosesc boabe de cacao culese de
copii, uneori în conditii de sclavie. Mulți copii sunt luați de la familiile lor pentru a
munci. De multe ori este dificil de găsit de unde vine acest ingredient, iar de aceea unele
companii cercetează acest lucru pentru a putea împiedica sclavia și exploatarea copiilor.
Poți căuta lista companiilor care garantează că niciun copil nu a fost exploatat astfel.
g)
Majoritatea migdalelor de pe piață sunt crescute în California și au nevoie de
multă apă. Au devenit foarte populare pentru beneficiile lor, dar acestea au nevoie de o
cantitate uriașă de apă, iar acest lucru duce la scăderea cantităților de apă din zonă.
Același caz îl întâlnim și la nuci, care au nevoie, de asemenea, de multă apă. Poți încerca
să consumi produse din familia nucilor care consumă mai puțină apă, cum ar fi fisticul
sau alunele etc.
h)
Multe produse foarte folosite conțin ulei de palmier (ex: șamponul, înghețata,
margarina și luciul de buze). Producția mondială de ulei de palmier s-a dublat în ultimii
10 ani. Noile plantații se dezvoltă și cele deja existente se extind, cum ar fi cele din
Indonezia, Malaezia și alte țări din Asia, Africa și America Latină. Problema este că
pentru a crea noi plantații, trebuie defrișate păduri întregi, astfel distrugând vegetația și
fauna locală, unele specii devenind pe care de dispariție. Poți să verifici mâncarea și
produsele cosmetice, încercând să eviți pe cât posibil produsele care conțin acest
ingredient.
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Activitatea 3:
Durată: 10 minute, apoi 30 de minute săptămâna următoare
Obiective:

 să devină conștienți de problema mâncării și a lipsei ei
 să realizeze care mâncare e mai sustenabilă
Materiale: scotch, foarfece, hârtie, creioane, pixuri, lipici, reviste de mâncăruri
etc

Descriere:
Pasul 1: Observă dacă participanții știu cum să judece dacă mâncarea este
sustenabilă discutând și comparând câteva exemple (mâncare locală, legume de
sezon vs importată, procesată, împachetată). Împarte-i pe grupe și cere fiecărei
grupe să caute despre sursele de mâncare și mâncarea sustenabilă.
Pasul 2: Fiecare grupă trebuie să își aleagă o temă pentru o competiție:
 junalul cu cea mai sustenabilă mâncare- fiecare membru își creează un astfel
de jurnal, cu poze, descrieri, rețete a ceea ce a mâncat în săptămâna
respectivă.
 cel mai sustenabil meniu - fiecare membru își creează un meniu pentru o
“cafenea sustenabilă”, cu poze, descrieri etc.
Materialele pe care le vor crea pentru competiție le vor aduce săptămâna
următoare. În mod evident, cele mai sustenabile, de la fiecare categorie, vor
câștiga. Poți decide dacă și ce premiu le vei oferi.
Pasul 3: La sfârșit, toate grupurile trebuie să vină cu cel mai bun plan de a
combate foametea și subnutriția, pe care îl prezintă ulterior și îl dezbat cu restul
grupurilor.
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Activitatea 4:
Durată: 30 de minute
Obiective:
 să devină conștienți de problema mâncării și a lipsei ei
 să vadă cum se mănâncă în alte zone ale lumii
Pregătire:
 Faceți copii celor 2 fișe de lucru
 Pasul 3 necesită un laptop/PC/tabletă sau măcar un telefon
Materiale: scotch, foarfece, coală de flipchart, creioane, pixuri

Descriere:
Pasul 1: Arată-le prima diagramă. Fiecare trebuie să deseneze propria diagramă,
cu detaliile necesare. La sfârșit fiecare o va prezența și vor discuta despre asta.
Trebuie hotărâte următoarele aspecte:
a. Cine are dieta cea mai nutritive
b. Cine are dieta cea mai sustenabilă
Pasul 2: Se divid în mai multe grupuri și discută:
o Cum cred că aceste procente variază în alte părți ale lumii? Cum cred
că aceste diagrame variază în Spania, Somalia, India, Hong Kong? (ei
își desenează propriile diagrame pentru aceste exemple)
o Ce cred că reprezintă secția “altele”? E la fel în toate țările?
o Cum cred că aceste procente s-au schimbat în ultimii 50 de ani?
o Cum ar putea mâncarea să fie distribuită în mod egal?
Fiecare grupă primește câte o foaie de lucru numărul 2 și le compară
cu ce au desenat ei

Pasul 3:
Arată-le participanților link-ul: https://www.nationalgeographic.com/what-theworld-eats/.
În perechi, aleg 2 țări și le compară discutând statisticile și ce alte idei ar avea
pentru a le îmbunătăți dietele.
La final de tot, propune-le să se gândească dacă au vreun plan pentru a combate
foametea..
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Fișa de lucru 1

Fișa de lucru 2
Aportul caloric din cereale, lactate și carne și altele în Spania, Somalia, Hong Kong și India.
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Activitatea 5:
Durată: 60 de minute
Obiective:

 să devină conștienți de problema mâncării și a lipsei ei

Pregătire:

 Poveștile fiecărui material: zahăr, ciocolată, cafea boabe și bumbac
Materiale: pixuri, creioane, hârtie albă mare, zahăr, ciocolată, cafea boabe și
bumbac

Descriere:
Pasul 1: Împarte participanții în grupuri astfel încât fiecare grupă să primească
câte un produs, la a cărui posibilă poveste trebuie să se gândească și să o discute.
Apoi fiecare grupă prezintă povestea imaginată a fiecărui produs în parte, într-un
mod interactiv.
Pasul 2: Fiecare grupă trebuie să se documenteze apoi despre procesarea
produsului lor și să explice celorlalți cum aceasta are loc într-un mod creativ, fără
să folosească cuvinte. La sfârșit, intervin adăugiri, care pot fi cuvinte. Fiecare
grupă are 10 minute.
Pasul 3: În final, grupele discută dacă procesarea acestor produse implică
probleme la nivel social sau de mediu și dacă da, cum ar putea schimba sau
îmbunătăți ceva?
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#Sănătate și bunăstareAsigurarea unei vieți sănătoase
și promovarea bunăstării
tuturor la orice vârstă.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Reducerea numărului de mame care mor dând naștere.
• Prevenirea deceselor nou-născuților și a copiilor sub cinci ani.
• Eliminarea epidemiilor, cum ar fi HIV / SIDA, și a altor boli, precum ar fi
hepatita
• Educarea oamenilor cu privire la prevenirea și abuzul de droguri și alcool
• Oferirea de informații despre educația sexuală și sănătatea reproducerii.
• Toată lumea se bucură de dreptul la sănătate: asistență medicală de înaltă calitate,
medicamente accesibile și economice și vaccinuri.
• Reducerea la jumătate a numărului de decese și vătămări globale cauzate de
accidente rutiere.
• Reducerea substanțială a numărului de decese și a bolilor cauzate de substanțele
chimice periculoase și poluarea aerului, apei și a solului și contaminarea solului.

32

Activitatea 1:
Materiale: vopsea, șervețele umede/prosop ud
Durată: 45 de min
Pasul 1: Puneți vopsea pe mâna stângă a unuia sau a doi din grup.
Pasul 2: Puneți toți tinerii să-și scuture mâna colorată cu persoanele din stânga și
din dreapta lor.
Pasul 3: Pentru a reuși ca fiecare membru să strângă mâna cu cât mai multe
persoane, gândiți-vă la cât mai multe scenarii: “Persoanele ale căror prenume încep
cu aceeași literă să-și strângă mâinile”, “Cei care sunt născuți în aceeași lună…”,
“Cei care au animale de companie…” etc.
Pasul 4: Participanților li se spune că vopseaua reprezintă o boală sau germenii
care se transmit prin atingerea mâinilor.
Pasul 5: Participanții sunt rugați să se spele pe mâini și jocul se reia. De data
aceasta 2 persoane vor avea vopsea pe mână, iar ⅓ din participanți vor avea la
dispoziție șervețele umede, echivalent al spălatului pe mâini. Tinerii vor fi puși în
situații în care vor da mâna cu cât mai mulți colegi, însă persoanele care au
șervețele umede au posibilitatea să își șteargă mâinile după fiecare contact cu o
persoană nouă.
Pasul 6: Discuție:
 “Câte persoane au acum mâinile pictate? Este o diferență semnificativă față
de prima rundă?”
 “De câte ori pe zi vă spălați pe mâini?”

“V-ați gândit vreodată să economisiți apa?”

“Cum v-ați simți dacă nu v-ați putea spăla pe mâini?”
În unele țări în care apa curată este insuficientă, este dificil spălatul mâinilor,
deoarece apa trebuie conservată pentru lucruri cum ar fi băutul.
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Activitatea 2:
Materiale: conexiune la internet, foi de flipchart, markere.
Durată: 60-120 de minute
Descriere:
Pasul 1: Se vor scrie pe o foaie de flipchart diferite grupuri de mâncare (fructe,
legume, cereale, alimente cu multe proteine, lactate, uleiuri etc.)
Pasul 2: Participanții trebuie să scrie câte un aliment pentru fiecare grupă, apoi să
vină cu idei de cât mai multe alimente.
Pasul 3: Toți participanții vor fi organizați în echipe pentru fiecare grupă de
mâncare aleasă, și vor căuta pe internet, cât mai multe informații despre
mâncărurile acelei grupe, de pildă cele mai sănătoase.
Pasul 4: După ce au terminat de căutat informațiile, fiecare grupă va ține o
prezentare în care să spună ce au învățat nou.
Pasul 5: Cel ce va ține activitatea va face un cerc mare pe o foaie, care va
reprezenta “Mâncăruri sănătoase”, iar participanții vor spune coordonatorului ce
tipuri de mâncare să aleagă.
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Activitatea 3:
Durată: 60-120 de minute
Pregătire: Este nevoie de următoarele chestionare xeroxate pentru numărul de
participanți.




Chestionarul despre mâncatul sănătos
Fișa de lucru - semafor
Lista cu mâncare

Descriere:
Pasul 1: Coordonatorul va întreba participanții care sunt gustările lor preferate și
le va nota pe o foaie de flipchart.
Pasul 2: Se va face pe o altă foaie un tabel cu două coloane “Sănătos” și
“Nesănătos”, unde vor fi grupate toate alimentele mențioate.
Pasul 3: Li se va da Chestionarul despre mâncatul sănătos, având la dispoziție 510 minute să îl completeze.
Pasul 4: Participanții își vor verifica scorul de pe spatele chestionarului.
Pasul 5: Participanții vor primi fișa de lucru semafor și tabelul cu mâncare și vor
încerca să potrivească alimentele în funcție de indicațiile de pe foi.
Pasul 6: Participanții sunt încurajați să lipească fișa de lucru semafor pe ușa de la
frigider și să încerce să o respecte timp de o săptămână. La o altă întâlnire vor fi
întrebați cât de mult au reușit să respecte fișa.
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Materiale:
Chestionarul despre mâncatul sănătos:
1. Câte fructe mănânci pe zi?
a. Niciunul
b. Unul
c. Două sau mai multe
2. Ce mănânci de obicei la micul dejun?
a. Nu îl mănânc
b. Ceva rapid, cum ar fi cereale sau iaurt
c. Ceva cald, omletă, lapte, cârnăciori
3. Ce mănânci de obicei seara?
a. Nu mănânc seara
b. Ceva rapid, pizza sau burgeri
c. Carne, pește, salate sau paste
4. Când mănânci ultima dată într-o zi?
a. 30 de minute înainte de culcare
b. O oră înainte de culcare
c. Două sau mai multe ore înainte
5. Câte gustări nesănătoase (chipsuri, prăjituri, ciocolată, bomboane) mănânci
în fiecare zi?
a. Patru sau mai multe
b. Două-trei
c. Una sau deloc
6. Câte legume mănânci pe zi?
a. Niciuna
b. Cel mult 3
c. Cel puțin 3
7. De câte ori pe săptămână mănânci într-un fast-food (pizza, burgeri, etc.)?
a. De cel puțin 3 ori
b. O dată sau de două ori
c. Deloc
8. Ce bei de obicei atunci când mănânci?
a. Sucuri procesate (cola, fanta, etc.)
b. Sucuri naturale (limonadă sau ceai)
c. Apă
9. De câte ori bei suc pe zi (cola, fanta etc.)?
a. De cel puțin 3 ori
b. O dată sau de două ori
c. Nu beau suc
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Rezultate chestionar:



Fiecare întrebare are la punctul a) 1 punct b) 2 puncte c) 3 puncte
În funcție de ce ai răspuns, sunt următoarele rezultate:
9-15: Obiceiurile tale culinare sunt nesănătoase, trebuie să mănânci
mai multe fructe și legume pe zi, și să începi să bei mai multă apă, de
asemenea înlocuiește gustările nesănătoase cu fructe, iaurturi sau alune.
16-21: Ești pe drumul cel bun spre a duce o viata sănătoasă,
continuă să o ții tot așa și încearcă să bei mai multă apă în fiecare zi.
22-27: Ai o alimentație sănătoasă. Felicitări!
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Fișa de lucru semafor
Verde
Sunt sănătoase, ar trebui să le mănânci

Galben
Ar trebui să le mănânci cu moderație

Roșu
Încearcă să le eviți

Lista cu mâncare:
Lista
Ouă
Băuturi nealcoolice
Gogoși
Tort
Supă
Spaghete
Ceai
Cereale
Pui
Hamburger
Aripioare de pui
Ciocolată
Fasole
Mazăre
Fasole verde
Suc de fructe
Țelină
Avocado
Castraveți

Miere
Prăjituri calde
Prajiturele
Nuci
Migdale
Laptele nedegresat
1% grăsime lapte
Slănină
Curcan
Unt
Înghețată
Mere
Iaurt
Lipie
Lasagnia
Nachos
Tortilla
Tortilla cu făină
Chipsuri
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Fursecuri
Friptură
Cartofi prăjiți
Peşte
Somon
Morcovi
Roșii
Cartofi
Salată
Salată verde
Brânză
Orez
Pâine de grâu
Pâine albă
Usturoi
Ceapă
Floricele de porumb
Șuncă
Bomboane

Activitatea 4:
Materiale: Copii ale fișei de lucru 1, foi de flipchart
Descriere:
Pasul 1: Începe activitatea prin a întreba participanții dacă practică vreun sport și
notează-le undeva.
Pasul 2: Dă-le participanților Fișa de lucru 1, având la dispoziție 5-10 minute să o
completeze.
Pasul 3: După ce au terminat, participanții trebuie să își calculeze punctajul pe
baza alegerilor făcute.
Pasul 4: Numește la întâmplare participanții să își spună rezultatul.
Pasul 5: Scrie pe o foaie de flipchart următoarea propoziție “Pentru o viață mai
sănătoasă o să încep să… “
Pasul 6: Acordă-le participanților să se gândească la ce ar putea să scrie, și pune-i
să le scrie pe foaie.
Pasul 7: Încurajează-i să respecte ce au scris cel puțin pentru o săptămână.
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Fișa de lucru 1:
1) De câte ori pe săptămână practici un sport, ca jucatul cu mingea, mersul cu
bicicleta etc.?
a.
De 4-5 ori
b.
De 2-3 ori
c.
Deloc
2) Într-o zi, cât de des faci exerciții de intensitate moderată?
a.
Mai mult de o oră
b.
30-60 de minute
c.
0-30 de minute
3) Cât de des mergi pe jos, cu bicicleta sau cu skate-ul spre școală?
a.
Aproape tot timpul
b.
Nu foarte des
c.
Niciodată
4) Cât timp stai pe zi să te joci jocuri video, să te uiți la televizor sau să verifici
site-urile de socializare?
a.
O oră - două
b.
2-3 ore
c.
Mai mult de 3 ore
5) Cât de des faci sport cu familia ta?
a.
Mai mult de 3 ori pe săptămână
b.
O dată sau de două ori pe săptămână
c.
Niciodată
6) Practici vreun sport (fotbal, atletism, basket) la școală sau în timpul liber?
a.
Da
b.
Nu
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Rezultate 
Fiecare întrebare are același număr de puncte pentru fiecare variantă: a) 3p. b) 2p.
c) 1p.
18-14 puncte: Duci o viață activă, ești pe drumul cel bun, continuă să
exersezi zilnic.
13-9 puncte: Ești aproape de a duce o viață activă, încearcă să diminuezi
timpul petrecut cu jocurile video și statul la televizor.
8-5 puncte: Duci o viață lipsită de activitate fizică, trebuie să practici un
sport de cel puțin 5 ori pe săptămână de câte 30 de minute. Încearcă să mergi mai
mult și să diminuezi timpul petrecut la televizor.
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#Educație de calitate Garantarea unei educații de
calitate și promovarea
oportunităților de învățare dea lungul vieții pentru toți.
Să înveți elevii despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de Organizația
Națiunilor Unite (ONU) s-a dovedit să fie de ajutor în sporirea abilităților
academice, în dezvoltarea mentală și morală a acestora, în creșterea motivației și în
îmbunătățirea viitoarei lor perspective la angajare (British Council, 2015; Think
Global and British Council, 2011). Învățând despre ODD-ul 4, elevii se
familiarizează cu nevoia de asigurare a educației incluzive și calitative pentru toată
lumea și cu promovarea învățării pe întreg parcursul vieții. Acest fapt este esențial
în vederea asigurării unei siguranțe de sine stabile pentru viitoarele generații.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
•Asigurarea educației pentru toți, începând cu educația de bază.
•Punerea la dispoziție a mai multor oportunități tehnice și vocaționale pentru tineri
și adulți, în vedea obținerii unui loc de muncă mai bun.
•Eradicarea inegalităților din punctul de vedere al oportunităților educaționale
pentru bărbați și femei, pentru copii cu dizabilități, băștinași și victime ale unor
conflicte.
•Îmbunătățirea facilităților școlare pentru a asigura un mediu sigur și pozitiv pentru
toată lumea
•Creșterea numărului de burse școlare pentru instruirea tehnică și vocațională, fie
pentru țara natală a unei persoane sau în străinătate.
•Creșterea numărului de profesori instruiți și calificați.
•Promovarea educației despre dezvoltarea sustenabilă.
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Activitatea 1:
Obiective: Compararea experiențelor de a ajunge la școală cu cele ale tinerilor
din alte țări.

Materiale: Listă cu adresele școlilor locale și harta orașului, riglă, creioane,
hârtie, laptop, video-proiector și acces la internet sau filmulețele necesare
descărcate.

Durată: Până la o oră
Descriere:
Pasul 1.1: Activitatea 1 (15-30 min): Pe grupe, fiecare participant își găsește casa
și școala pe hartă. Roagă-i să își stabilească o rută să meargă de acasă la școală, să
măsoare distanța și să estimeze cât ar dura să o parcurgă mergând pe jos.
Pasul 1.2: Discuție: Cum se simt legat de drumul pe care îl parcurg până la
școală? E prea lung sau foarte scurt? Ce lucruri periculoase li s-ar putea întâmpla
pe drumul către școală?
Pasul 2.1: Activitatea 2 (30 min): Pune trailer-ul filmului ‘On the Way to
School’ - dacă poți găsi o copie a filmului, organizați o seară de film și priviți
întreg documentarul (îl puteti găsi pe Youtube- www.youtube.com/watch?v=eIsQ0B43Q9Y)
Alternativ, roagă-i să citească bucățile din povestea Sylviei (www.bbc.co.uk/news/worldafrica-23239800)
Pasul 2.2: Discuție: Propune-le să descrie ceea ce au citit/văzut. Asigură-te că țin
cont de:
-vârsta tinerilor prezentați
-distanța și durata parcursului până la școală
-pericolele pe care le înfruntă pe drum
Întreabă-i din nou cum se simt legat de propriul lor drum până la școală Și-ar dori
să meargă la școală în continuare dacă drumul lor ar fi atât de lung și de periculos?
De ce cred că depun atâta efort copiii din video/articol doar pentru a merge la
școală în fiecare zi?
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Activitatea 2:
Durată: 30 de minute
Descriere:
Pasul 1: Pune trailer-ul filmului ‘On the Way to School’ - dacă poți găsi o copie
a filmului, organizați o seară de film și priviți întreg documentarul
www.youtube.com/watch?v=eIsQ0B43Q9Y
Alternativ, roagă-i să citească bucățile din povestea Sylviei
www.bbc.co.uk/news/world-africa-23239800
Pasul 2: Propune-le să descrie ceea ce au citit/văzut. Asigură-te că țin cont de
-vârsta tinerilor prezentați
-distanța și durata parcursului până la școală
-pericolele pe care le înfruntă pe drum
Întreabă-i din nou cum se simt legat de propriul lor drum până la școală Și-ar dori
să meargă la școală în continuare dacă drumul lor ar fi atât de lung și de periculos?
De ce cred că depun atâta efort copiii din video/articol doar pentru a merge la
școală în fiecare zi?
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Activitatea 3:
Obiectiv: Conștientizarea problemelor actuale aflate în educație și stimularea
participanților de a formula soluții adecvate pentru rezolvarea lor.
Durată: 60-120 de minute
Materiale: laptop sau telefon
Pregatire: 3 video-uri produse de UNICEF și UNHCR:
 goo.gl/hihw0R este despre fetele din Madagascar care nu pot să își termine
școala din cauza căsătoriei timpurii.
 goo.gl/AY2MOH al este despre un copil căruia îi este interzis să meargă la
școală din cauza conflictului din Syria.
 goo.gl/VXwZdT prezintă provocările zilnice pe care le înfrunta copii din
Sudanul de Sud pentru a avea parte de educație de calitate.

Descriere:
Pasul 1: Pune participanților cele 3 video-uri, după fiecare video acordă-le timp
de a scrie individual problemele menționate în video, la final putând să se consulte
între ei.
Pasul 2: Organizează participanții în grupe de câte 4.
Pasul 3: Roagă fiecare grupă să găsească soluții la problemele indentificate
respectând cele două criterii, originalitatea și eficacitatea
Pasul 4: După ce au terminat cu toții, fiecare grupă va prezenta pe rând soluțiile
indentificate. În timpul în care prezintă o grupă, fiecare participant va da câte o
notă ideilor prezentate, în funcție de cât de bine se pliază pe cele două criterii
Pasul 5: Faceți un tabel cu soluțiile cele mai bine votate și discutațiile cu toții. Ca
sarcină în plus, îi poți pune să caute soluțiile descoperite de UNICEF la problemele
abordate în videoclipuri
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Activitatea 4:
Obiective: Această activitate prezintă diferențele dintre sexe în obținerea unei
educații de calitate și importanța conștientizării acestora.
Durată: 60 de minute
Material: Grafice cu informatii, link-urile sunt aici:
 http://goo.gl/oK32Mb realizat de USAID,
 http://goo.gl/m0LqwY Global Partnership for Education,
 http://goo.gl/t5I4wg UN Women,
 http:// goo.gl/oAiuyP UNICEF
 http://goo.gl/18pdgo Intel;

Descriere:
Pasul 1: Grupează participanții în câte 4 echipe, și oferă-le câte un grafic cu
informații

Pasul 2: Acordă-le timp să studieze graficul, iar pe rând fiecare grupă va prezenta
în fața celorlalți informațiile aflate.
Pasul 3: Fiecare membru din grupă va alege din graficul primit, cea mai
importantă informație.
Pasul 4: Membri din fiecare grupă sunt încurajați să încerce să ajungă la o
informație comună putând să dezbată care ar fi mai importantă.

47

Activitatea 5:
Obiective: De a reaminti participanților importanța dreptului la educație a
persoanelor cu dizabilități și conștientizarea greutăților prin care aceștia trec zilnic.
Durată: 1h 30 - 2h
Materiale: Activitatea se realizează doar cu ajutorul materialelor aflate la
următoarele link-uri:
 https://www.flickr.com/photos/gpforeducation/sets/72157633448398454/wit
h/22413001278/ un album intitulat ‘Education and Disability’ care este și
autorul următorului link,
 http://www.globalpartnership.org/ focus-areas/children-with-disabilities.
 Ultima activitate este bazată pe un poem intitulat ‘Every Time I Step
Outside’ https://youtu.be/psa9IpuGPNc.

Descriere:
Pasul 1: Oferă fiecărui participant câte o poză din albumul ‘Education and
Disability’ și grupează-i în perechi. Fără să își vadă unul altuia poza, aceștia vor
descrie pe rând ceea văd în fotografie și trebuie să găsească asemănări între
fotografiile lor.
Pasul 2: Poartă o discuție despre cum dizabilitățile copiilor le pot afecta
performanțele școlare.
Pasul 3: Dă-le participanților al doilea link și pune-i să caute numărul din prezent
al persoanelor cu dizabilități de pe pământ.
Pasul 4: Participanții vor avea de explorat întregul material, întrebându-i frecvent
despre opiniilor lor asupra articolului și punei să găsească problemele copiilor cu
dizabilități, cauzele, consecințele, cât și soluțiile acestor probleme.
Pasul 5: Pune-i să se gândească cum ar interacționa cu o persoană cu dizabilități,
cum ar vorbi cu ea și cum ar lucra ca o echipă. Aici este important să fie sinceri.
Pasul 6: Întreabă participanții despre ce cred că va fi vorba în video-ul ‘Every
Time I Step Outside’, pune video-ul și după discutați despre ceea ce au spus
anterior.
Pasul 7: Grupează-i câte 4 și vor avea că task de a găsi care sunt ideile principale
în video, luând mai ales în seamă ultimele 4 versuri.
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#Egalitate de gen - Realizarea
egalității de gen și
împuternicirea tuturor femeilor
și a fetelor.

Trăim într-o lume în care tratăm adesea fetele și femeile diferit față de băieți și
bărbați. Femeile și fetele reprezintă jumătate din populația lumii și, prin urmare, și
jumătate din potențialul său. Însă, în prezent, inegalitatea de gen persistă în toate
țările. Trebuie să ne amintim că, indiferent de locul în care locuiți, egalitatea de
gen este un drept fundamental al omului. Egalitatea de gen este importantă pentru
atingerea multora dintre celelalte obiective, de la reducerea sărăciei la
îmbunătățirea sănătății și bunăstării fetelor și băieților.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Să se pună capăt tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și fetelor.
• Să pună capăt tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, inclusiv
traficului sexual sau altor forme de exploatare.
• Să se pună capăt tuturor practicilor și tradițiilor care pot afecta sănătatea fizică,
mentală și sexuală a femeilor și fetelor.
• Femeile și fetele să aibă oportunități reale de a participa în toate domeniile:
politic, economic și public.
• Promovarea politicilor și a legilor ce asigură egalitatea de șanse între femei și
bărbați, inclusiv a reformelor, ce oferă femeilor acces egal la proprietate și control
asupra terenurilor sau altor forme de proprietate: servicii financiare, moștenire,
resurse naturale.
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Activitatea 1:
Materiale: foi galbene și foi verzi, riglă, creioane, foarfece, gumă de șters și un
șablon de pătrat lat de 4 cm
Durată: 30 de min
Pasul 1: Creează echipe de fete și băieți și dați fiecărei echipe un set complet de
materiale, asigurându-vă că fetele primesc doar hârtie verde, iar băieții primesc
doar hârtie galbenă.
Pasul 2: Cereți-le să facă cât mai multe pătrate posibil în 15 minute. Spuneți-le că
vor câștiga 1 punct pentru fiecare pătrat care îndeplinește standardul, nespecificând însă care este acesta.

Standarde:
Pătratele verzi ar trebui să fie perfecte - marginile drepte, colțurile bune, fără
urme de creion.
 Pătratele galbene ar trebui să fie bunicele - dimensiunea potrivită, dar e în
regulă dacă sunt puțin cam murdărite, zgâriate, rupte.
Pasul 3: După 5 minute, întrerupeți activitatea, iar fiecare lider de echipă ar trebui
să aducă pătratele pentru coordonator să verifice și să acorde punctele aferente.
Jocul se continuă încă 5 minute, urmând să se verifice iar.
Pasul 4: Jocul se termină, iar punctajele pe fiecare echipă sunt afișate, anunțânduse totodată câștigătorul.
Pasul 5: Discuție:
 “V-a plăcut jocul? A fost corect? Ce ați schimba la el dacă l-ați juca din
nou?”
 “Vi s-a părut corect ca fetele să primească hârtii verzi, iar băieții galbene?
Dar invers?”
 “Vă puteți gândi la alte situații în care regulile sunt diferite pentru fete și
băieți?”
 “Ce soluții pot găsi pentru a face lucrurile corecte în viața reală? Există ceva
ce pot face ei înșiși care ar face diferența?”
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Activitatea 2:
Obiective: Să analizăm în mod critic echilibrul între sexe al materialelor noastre
didactice.

Durată: 30 de minute
Pregătire:
Colectează suficiente materiale pentru învățat (manuale, resurse materiale, etc)
pentru ca participanții să discute.

Descriere:
Pasul 1: Participanții lucrează individual, în perechi sau în mici grupuri, fiecare
cu câte un set de copii folosit în clasă. Invită-i să enumere trăsături ale materialelor
pentru echilibrul între sexe. Unele lucruri pe care le puteți cere sunt numărul relativ
de:
1.
femei și bărbați autori, femei și bărbați la care se face referire în bibliografii
2.
imagini cu femei și bărbați
3.
tipurile de activități în care femeile și bărbații sunt implicați
4.
de câte ori 'ea'/'el', 'femeie'/'bărbat', etc, sunt menționați, rândul în
conversație și cine începe o conversație
Socotirea este destul de obiectivă, având în vedere că este probabil ca diferiți
oameni care numără aceleași lucruri în aceleași materiale să obțină numere
similare.
Pasul 2: Invită participanții să codifice materialele. Aici avem câteva posibile
categorii de codificare:
o personaje active versus pasive
o personaje majore versus minore
o imagini stereotipice versus nestereotipice
o zone apreciate sau neapreciate economic sau intelectual in sociatatea noastră
Cereți-le să analizeze materialele calitativ. Asta îi ajută să ajungă la o imagine mai
completă legat de cui îi este adresat textul și de ce.
o Ei privesc juxtapozițiile imaginii și textului, la tipurile de subiect, la
personaje și în modul în care acestea sunt descrise, ce spun și ce zic
o Ei se uită la vocabular și la topicul ales
Analiza calitativă este foarte subiectivă și în același timp foarte revelatorie. Este
genul de muncă pe care orice activist într-o minoritate sau într-un grup social
marginalizat poate să o facă rapid, iar celor dintr-un grup social dominant sau
dintr-o majoritate le ia o lungă perioadă de timp pentru a înțelege.
Fie că participanții au numărat sau au continuat să codifice și să analizeze calitativ
materialele lor de învățare, încurajați raportarea și discutarea a ceea ce au găsit.
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Activitatea 3:
Obiective:
 să încurajeze conștientizarea limbajului diferit între sexe
 să învețe și să obțină diferite modalități pentru a o evita
Durată: 50 de minute
Pregătire:
Imagini pentru a ilustra scenariul ales cu cât de multe femei posibil. Surse posibile
pentru acestea, în afară de imagini găsite pe Google, sunt:
 PhotosForClass-Caută pentru a descărca în mod corespunzător, Poze
Comune Creative pentru școală: http://photosforclass.com/
 Pixabay-Imagini și videoclipuri gratuite pe care le poți folosi
oriunde: https://pixabay.com/
 FreeImages- O librărie de fotografii pentru folosul în website-uri, media
printată, produse și oriunde ai nevoie de o fotografie pentru a ajuta la design
și ilustrare: http://www.freeimages.co.uk/

Descriere:
Pasul 1: Obțineți sau predați cuvinte generale pentru persoanele din rolurile
legate de scenariul pe care alegeți să îl folosiți. De exemplu:
"Cum numiți o persoană care...?"
 se dă cu bicicleta (un
 se plimbă prin oraș (un
ciclist)
pieton)
 se dă cu motocicleta (un
 lucrează într-un magazin
motociclist sau biciclist)
(un vânzător)
 călătorește pentru a
 trece pe lângă un
ajunge la muncă regulat
accident (un trecător)
(un navetist)
 vede ce se întâmplă (un
martor)
Pasul 2: Oferiți participanților un scenariu de discutat în perechi (vezi exemplul
de mai jos). Grupurile ar trebui să ajungă la un consens legat de cum ar trebui să
procedeze în situația dată.
Un exemplu ar putea fi: Un pieton vede un ciclist pe marginea străzii după ce a fost
implicat într-un accident rutier. Există alți oameni în jur. Cum ar trebui să
procedeze pietonul?
Participanții discută scenariul. Odată ce s-au hotărât ce să facă, un purtător de
cuvânt din fiecare grupă rezumă descoperirile grupului celorlalți participanți.
Perechile apoi discută sugestiile primite.
Pronumele pe care participanții îl folosesc pentru a se referi la "pieton" și "ciclist"
deseori tind să fie masculine (e.g. "Noi credem că pietonul ar trebui să verifice
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dacă ciclistul respiră și apoi el ar trebui să sune la ambulanță..."). Arătând o poză în
care pietonul și/sau ciclistul este o femeie, puteți clarifica presupunerea (incorectă)
a sexului masculin în fața participanților. Discutați cum presupunerea sexului
masculin este predominantă și de ce poate să fie dăunătoare femeilor și fetelor.

Pasul 3: Afișați o serie de propoziții corect gramaticale ce fac referire la acțiunea
decisă, e.g.
Dacă găsiți un ciclist rănit, ar trebui să îi verificați funcțiile
respiratorii.
Dacă găsiți un ciclist rănit, ar trebui să îi verificați respirația.
Dacă găsiți un ciclist rănit, verificați dacă el/ea mai respiră.
Dacă găsiți un ciclist rănit, verificați dacă respiră.
Dacă găsiți cicliști răniți, ar trebui să verificați dacă respiră
Cereți ca echipele sau grupele de participanți să discute propozițiile corecte. Ce
versiune preferă și de ce?
Feedback-ul de la participanți despre propoziții poate menționa că unele versiuni
sunt mai inconcludente, mai stânjenitoare, mai greu de pronunțat, etc. față de
altele.
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Activitatea 4:
Obiective:
 a atrage atenția la diferențele în drepturile civile pentru femei și bărbați
 pentru a ajuta participanții să recunoască un status quo și să-l pună la
îndoială
Durată: 30 de minute

Pregătire:
Pregătiți un termen sau o listă secvențială a drepturilor civile obținute într-o țară pe
care o cunoașteți. Păstrați un set de liste pentru ca participanții să verifice mai
târziu. Tăiați celelalte seturi în benzi, îndepărtându-le mai întâi datele.

Descriere:
Pasul 1: Obțineți o listă a drepturilor civile importante într-o comunitate, ex:
dreptul de a vota, de a conduce, de a ieși afară singur, de a fi servit într-un
restaurant sau într-un bar, de a deține o proprietate, de a accepta munca plătită în
afara casei, de a alege un partener în căsătorie, de a deveni un membru într-un
parlament sau primar sau prim-ministru, de a profesa meserii precum avocat,
medic, arhitect, etc.
Întrebați participanții dacă ei cred că aceste lucruri sunt importante pentru un
individ și pentru o comunitate, și dacă da, de ce.

Pasul 2: Rugați participanții să exemplifice în ce țară sau în ce comunitate cred ei
că aceste drepturi sunt asigurate mai puțin pentru femei. Apoi întrebați-i când cred
ei că acele drepturi au fost obținute sau vor fi obținute în acea comunitate.

Pasul 3: Împarte grupurilor foile tăiate anterior. Spuneți-le țara la care se referă
fiecare. Rugați-i să ghicească în ce ordine au fost obținute drepturile și în ce ani.
Odată ce au discutat ordinea foilor și le-au pus în ordine cronologică, împărțiți
listele complete pentru a se putea verifica singuri. Alocați timp pentru discuții si
pentru comparații între țări - incluzând-o pe a lor.
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Activitatea 5:
Obiective:

 să se ia la cunoștință echilibrul imaginilor dintre femei și bărbați în sfera
publică și media
 conștientizarea despre cum, și cat de mult, reprezintă vizual în public
femeile și bărbații
 punerea la îndoială a normalității impuse
Durată: Depinde de cât de multe etape sunt folosite (20-60 de minute)

Pregătire:

 strângeți o selecție de ziare, reviste, cataloage și orice alte noutăți printate
sau materiale publice

Descriere:
Pasul 1: Puneți participanții să se uite la materialele alese și să taie toate pozele
cu bărbați și femei, să numere toate imaginile/pozele cu femei și bărbați și să
codifice pozele.
Câteva posibilități de categorii pentru a codifica sunt:
 personaje active versus pasive
 personaje majore versus personaje minore
 imagini stereotipice versus nestereotipice
 reclame la produse/servicii
 tipuri de activități în care femeile și bărbații sunt implicați

Pasul 2: Puneți participanții să analizeze imaginile dintr-o perspectivă calitativă,
utilizând limbaj specific pentru poze (ocupație, activitate întreținută,
produs/serviciu, etc).

Pasul 3: O discuție despre cum femeile și bărbații sunt reprezentați în aceste
materiale și de ce.
Dacă există materiale ce descriu femeile și bărbații nefăcând activități stereotipice
sexului, de ce? (ar fi folositor să analizăm de unde provin imaginile și care este
scopul lor)
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#Apă curată și sanitație Asigurarea disponibilității și
managementului durabil al
apei și sanitație pentru toți.

Știați că 22 Martie este Ziua Mondială a
Apei? Sau că pe 19 Noiembrie este Ziua Mondială a Toaletei? Celebrarea Zilei
Mondiale a Apei nu e deloc neașteptată, dar celebrarea Zilei Mondiale a Toaletei
poate fi o surpriză pentru unii oameni pentru că e de obicei un subiect taboo să
vorbești despre ce facem la toaletă. În orice caz, studiile arată că accesul la toalete
curate reduce rata de mortalitate în rândul copiilor și reduce costurile medicale
naționale.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Asigurarea că toată lumea are acces la apă sigură și curată.
•Asigurarea că toată lumea are acces la sanitație (Înlăturarea surplusului de ape în
scopuri economice, de salubritate sau estetice) și educație publică despre obiceiuri
ale unei igiene sănătoase.
•Monitorizarea calității apei pentru a reduce contaminarea. Prevenirea chimicalelor
sau agenților de contaminare de a ajunge în ape.
•Îmbunătățirea uzului apei, dezvoltarea unor resurse mai eficace pentru reutilizare.
•Creșterea nivelului de conștientizare în rândul comunităților despre necesitatea
asigurării unui rol activ în acțiunile de îmbunătățire ale administrării apei și
sanitației.
•Protejarea și restaurarea ecosistemelor acvatice sau acvifere, incluzând munții,
pădurile, zonele umede, râurile și lacurile.
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Activitatea 1:
Obiective: Identificarea apei sigure și curate ca o resursă prețioasă, însă nu cu
ușurință accesibilă tuturor.
Loc: Afară, pe o suprafață care nu devine alunecoasă atunci când este udă.
Materiale: Apă, pahare de plastic/recipiente de aceeași mărime, găleți, obstacole,
cană gradată
Durată: 30 de min

Descriere:
Pasul 1: Activitate (20 min): Montează o cursă cu obstacole și distribuie
participanții în echipe. Pune o găleată plină cu apă în fața fiecărei echipe la start și
câte o alta goală la capătul opus. Cere-le participanților să își imagineze că locuiesc
într-un sat din Malawi și gălețile cu apă reprezintă fântâni. Ei trebuie să colecteze
apă de la fântână pentru ei și pentru familiile lor și să o ducă în satul lor (găleata
goală). Între ei și satul lor se află o serie de obstacole. O persoană din fiecare
echipă umple un recipient cu apă, parcurge cursa cu obstacole în timp ce îl cară
înainte de a-l goli în găleata goală ce corespunde echipei sale. Aleargă înapoi la
echipa sa și pasează recipientul persoanei următoare. La final, spune-le că echipa
care câștigă nu este cea mai rapidă, ci cea care are cea mai multă apă în găleata-sat.
Pasul 2: Discuție (10 min): Cum s-au simțit legat de activitate? Cum s-ar simți
dacă ar fi nevoiți să facă asta zilnic? Dacă ar fi mult mai dificil să obțină apă
curată, le-ar afecta felul în care o folosesc? Ce obstacole înfruntă oamenii care
trăiesc în sărăcie extremă pentru a avea acces la apă curată? De obicei, femeile și
fetele sunt cele care aduc și transportă apa. Ce impact are acest fapt asupra vieții
lor?
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Activitatea 2:
Obiective: să îi facă pe participanți să se gândească la distribuirea apei pe planeta
noastră și să identifice procentajul de apă proaspătă de pe Pământ, care este
disponibilă uzului uman.
 să ne gândim la sursele de apă potabilă și cum o putem depozita.

Pregătire: pregătiți un pahar cu apă proaspătă, ideal fiind ca toată lumea să poată
observa cu claritate apa.

Materiale:
o copie din Fișa de Lucru 1 pentru fiecare grupă de 4 participanți.

o fâșie de hârtie lungă de un metru, pentru fiecare grupă.
o riglă pentru fiecare grupă.
creioane sau pixuri colorate pentru fiecare grupă.
o coală de hârtie cartonată pentru fiecare grupă.

Descriere:
Pasul 1: Arătați-le participanților paharul cu apă potabilă. Explicați-le că, deși
apa este o resursă reciclabilă-putem, într-o anumită măsură, să o curățăm și să o
refolosim--nu este și una reînnoibilă--nu putem crea mai multă.
Pasul 2: Împărțiți-i în grupe de câte 4 participanți. Arătați-le globul pământesc.
Întrebați-i cât la sută din suprafața lumii este acoperita de apă (70%). Scrieți pe
tablă aceste 4 categorii de apă: înghețată, subterană, din oceane, la suprafață.
Împărțiți cate o copie din Fișa de Lucru 1 la fiecare grupă și acordați-le niște timp
ca să o completeze. Spuneți-le să își prezinte răspunsurile. Scrieți pe tablă
răspunsurile corecte:97% din oceane, 2% înghețată, 0.7% subterană, 0.3% la
suprafață. Verificați dacă vreuna dintre grupe are toate răspunsurile corecte.
Pasul 3: Dați fiecărei grupe fâșia de hârtie, rigla și creioanele sau pixurile
colorate. Puneți participanții să calculeze lungimea pe hârtie care reprezintă fiecare
categorie. Ca să poată facă acest lucru, ei trebuie să transforme fiecare procentaj
într-o zecimală. De exemplu, pentru apa înghețată:2% = 0.02. Atunci, calculul va
fi: 100 cm x 0.02 = 2 cm. Spuneți-le participanților să coloreze fiecare categorie cu
o culoare diferită, pentru a fi mai ușor de distins, apoi să le marcheze și să își
compare hârtia cu restul grupelor.
După ce și-au comparat hârtiile cu toate celelalte grupe, întrebați-i care categorie
reprezintă apa potabilă (toate categoriile, mai puțin cea din oceane). Spuneți-le să
arunce hârtia care reprezintă apa din oceane.
Pasul 4: În grupe individuale, îndrumați-i să se gândească la toate sursele de apă
dulce și să scrie pe fâșiile lor de hârtie. Acordați-le niște timp că să discute între ei
și să scrie răspunsurile pe tablă, de exemplu: ploaie, ghețari topiți, apă arteziană
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din adâncul Pământului, de la plantele de desalinizare, reciclarea apei de
canalizare, apa irosită, etc.
Pasul 5: Oferiți câte o coală de hârtie fiecărei grupe. Urmează să facă un poster
despre locurile de unde vine apa și cum poate fi depozitată. Spuneți-le să lipească
pe poster fâșiile de hârtie pe care sunt notate sursele de apă potabilă. Rugați-i să își
prezinte posterele în fața clasei, discutând-și rezultatele.

Fișa de Lucru 1: Grafic.
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Activitatea 3:
Obiectiv: să analizeze uzul de apă al colegilor.
Pregătire: Citiți surse despre cum putem economisi apă.
Descriere:
Pasul 1: Puneți participanții să se gândească la aceste întrebări:
1. Câtă apă folosiți zilnic?
2. Ce activitate irosește cea mai multă apă?
Pasul 2: În grupe de câte 4, participanții trebuie să creeze cel puțin 10 întrebări
despre cum utilizează zilnic apa. De exemplu:
1.De câte ori pe zi vă spălați pe mâini?
2.De câte ori pe zi trageți apa la toaletă?
3.Câtă apă folosiți pentru…?
Pasul 3: Fiecare grupă se alătură altei grupe și fac schimb de întrebări. Împreună,
trebuie să decidă care sunt cele mai bune întrebări și să întocmească o listă finală.
Nu există limită la numărul de întrebări.
Pasul 4: Participanții se grupează cu colegi care nu erau în grupa lor. Pe rând, își
adresează întrebările stabilite anterior. Apoi, prezintă în fața clasei informațiile
aflate.
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Activitatea 4:
Obiectiv: să atragă atenția asupra drepturile oamenilor la accesul la apă curată și
la igienă.

Pregătire: Căutați videoclipuri care arată criza apei și a salubrității
Descriere:
Pasul 1: Discutați următoarele aspecte cu participanții:
Are toată lumea accesul la apă curată și la condiții igienice?
Ar trebui ca toată lumea să fie egală îndreptățită la acest acces?
Pasul 2: Arătați-le videoclipul despre criza apei și a igienei. Spuneți-le
participanților să se gândească la următoarele două întrebări, în timpul vizionării:
1. De ce este important să avem acces la apă curată și condiții igienice?
2. Le putem interzice altora dreptul la apă curată și salubritate? De ce?
Pasul 3: Lucrând în grupe de câte 4, spuneți-le să creeze un scenariu/o scenetă
despre drepturile omului, în relație cu accesul la apă curată și igienă. Spuneți-le să
facă un stop-cadru/tablou.
În timp ce o grupă prezintă, un membru din alta grupă face o poză la stop-cadru.
După fiecare prezentare, participanții pot răspunde la următoarele întrebări:
1. Care este tematica scenetei?
2. Cine sunt oamenii din scenariu?
3. Ce relații se instituie între aceștia?
4. Ce se întâmplă în scenetă?
Fiecare grupă poate posta imaginea cu stop-cadrul pe rețelele de socializare. Ei
sunt încurajați să folosească eticheta #apaesteundreptalomului (dacă nu aveți acces
la rețele de socializare, puteți omite acest pas).
Grupele pot reface tablourile, adăugând cuvinte. Fiecare persoană din stop-cadru
poate spune câte o propoziție care să aibă legătură cu rolul lor.
1.
2.
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Activitatea 5:
Obiectiv: să atragă atenția asupra SDG-ului 6.
Pregătire: Familiarizați-vă cu subiectele discutate deja în SDG-ul 6.
Luați legătura cu școala sau alte institutii, ca să organizați o prezentare
ce le oferă participanților oportunitatea de a își expune munca.

Descriere:
Pasul 1: Anunțați-i pe participanți că vor realiza o campanie de înștiințare despre
SDG-ul, creând un videoclip/poster promoțional. Arătați-le videoclipul “Cum să
faci un videoclip”. Dacă participanții nu au acces la echipamentul necesar, pot crea
un poster. Audiența va vota cel mai bun videoclip/poster.
Pasul 2: În grupe de câte 4, participanții își aleg câte un principiu al SDG-ului 6,
pe care vor să își bazeze videoclipul/posterul. Spuneți-le participanților să găsească
sloganuri, etichete, imagini, scenete etc. Sugerați-le să exploreze resurse, cum ar fi
aplicații pentru realizarea videoclipurilor, moduri în care pot face un poster, etc.
Încurajați-i să discute detaliile legate de limbaj, necesare videoclipului/posterului.
Asigurați-vă că desemnează roluri în crearea videoclipului/posterului. Încurajați-i
să înceapă să își schițeze ideile, să scrie și să își repete scenariul. Spuneți-le să își
ruleze videoclipul sau să își schițeze și să realizeze posterul. Acordați-le o
săptămână pentru aceasta activitate, timp în care grupele vă vor consulta cel puțin
o dată. Stabiliți o dată și un loc pentru prezentare.
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#Energie curată și la prețuri
accesibile - Asigurarea
accesului tuturor la energie la
prețuri accesibile, într-un mod
sigur, durabil și modern.

Societatea noastră este alimentată de energie. Multora dintre noi se pare normal ca,
odată cu apăsarea unui buton, să beneficiem de electricitate nonstop. Cu toate
acestea, nu toată lumea este la fel de norocoasă. Potrivit Institutului Internațional
pentru Mediu și Dezvoltare, "unul din cinci persoane din întreaga lume - 1,3
miliarde de persoane - nu are energie electrică pentru a-și lumina casa". Aceasta
este o cifră șocantă pentru epoca modernă și, pe măsură ce țările dezvoltate
continuă să se dezvolte, țările mai puțin dezvoltate sunt din ce în ce și mai mult
lăsate în urmă, pur și simplu pentru că le lipsește puterea.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Asigurarea accesului tuturor la servicii energetice accesibile, fiabile și moderne
prin noi infrastructuri și tehnologii mai bune.
• Promovarea eficienței energetice - o tehnologie mai rapidă care dezvoltă mai
puțină energie.
• Creșterea utilizării surselor regenerabile de energie la nivel global în comparație
cu alte surse de energie.
• Colaborarea pentru cercetări ce au ca scop dezvoltarea resurselor regenerabile și a
altor resurse de energie.
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Activitatea 1:
Durată: +60 de min
Descriere:
Pasul 1: Cereți tinerilor să adune doar lemn căzut pentru a face focul.
Pasul 2: Pe măsură ce adăugați aceste bucăți de lemn în foc, verificați cât durează
să le ardeți.
Pasul 3: Discuție:
 “Este lemnul o sursă sustenabilă de energie?”. “Nu” ar putea fi răspunsul,
pentru că bucățile de lemn nu mai pot fi refolosite. Cu toate acestea, copacii
continuă să crească, tinerii neprovocând daune mediului în timp ce îl
colectează, astfel că sursa se va reînnoi în mod natural. Anul viitor, în
pădure va fi mai mult lemn căzut.
 Comparați arderea lemnului cu arderea gazului și a petrolului pentru a face
electricitate. Este nevoie de milioane de ani pentru a face mai mult petrol și
gaze. Luăm mai mult din mediul înconjurător decât se poate reînnoi. Alte
surse, cum ar fi vântul, energia solară și hidroelectrică, sunt durabile
deoarece nu consumă sau distrug nimic în mediul natural.
 Pentru oamenii din unele țări lemnul este singura lor sursă de energie. Ce sar putea întâmpla când rezerva lor de lemn ar fi consumată și nu ar mai
beneficia de această resursă?
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Activitatea 2:
Obiective: Pentru a putea înțelege cât de importantă este energia pe o insulă
Durată: 30 de minute
Materiale: o coală A4 sau A3 pentru fiecare grup
Descriere:
Pasul 1: Împărțiți participanții în grupuri de câte 2-4 persoane;
●Dați fiecărui grup o coală și un marker;
●Spuneți-le că trebuie să creeze și să deseneze o insulă cu 1000 de locuitori;
●Obțineți exemple de lucruri importante pentru un oraș și notați-le, spre
exemplu: drumuri, spitale, școli companii, stații de purificare a apei, stații de
curent electric;
Pasul 2: Când au terminat, spuneți-le participanților că populația insulei folosește
multă energie, iar stația de energie electrică nu poate face față cererii, astelf trebuie
să construiască încă două stații de energie electrică în două locații mai puțin
populate. Participanții au la dispoziție două minute pentru a decide unde să
construiască noile stații.
Pasul 3: Fiecare grup trebuie să prezinte propria insulă celorlalți.
Pasul 4: Scrieți pe o tablă “Cât de importantă este energia?” și rugați grupurile să
discute tema împreună. Obțineți câteva răspunsuri, iar apoi întrebați participanții
cum ar arăta viața lor fără energie.
Pasul 5: Spuneți-le participanților să noteze într-un “jurnal” cum s-ar descurca
fără energie timp de o săptămână.
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Activitatea 3:
Obiective:
●Înțelegerea importanței energiei ecologice

●Analiza caracteristicilor energiei
Durată: o oră
Materiale: o coală A4 împărțită pe jumătate în aspect Landscape

Descriere:
Pasul 1: Spuneți-le participanților că a fost nevoie să anulezi un test săptămâna
trecută și un curs ieri pentru că alimentarea cu energie în școală nu a funcționat și
nu a fost lumină în sălile de clasă. Spuneți participanților că centrala cu cărbune a
orașului nu face față cererii de energie. Spuneți participanților că va fi o întâlnire
publică în sală în cinci minute cu consiliul local pentru a rezolva problema, iar ei
reprezintă diferite grupuri de oameni.
Pasul 2: Împărțiți participanții în grupuri de câte 2-3, oferind următoarele roluri și
spunându-le la fiecare în parte obiectivul lor principal:
Roluri
1. Consiliul orașului - vor să găsească o soluție accesibilă, sustenabilă cât mai
repede.
2. Locuitori - vor o soluție imediată care să nu crească facturile la
electricitate.
3. Activiștii Greenpeace - vor o soluție sustenabilă și sigură pentru mediu.
4. Un grup al Energiei Nucleare - vor să vândă o centrală nucleară.
5. O companie ce produce energie hidroelectrică - vor să vândă o centrală
hidroelectrică.
6. O companie ce produce energie din gaze - vor să vândă o centrală cu gaze
naturale.
Rugați fiecare grup să-și scrie rolul pe bucata de hârtie și să o aibe pusă în fața lor
pe masă pentru a putea fi văzută de toți. Amintiți-le că este o discuție publică, dar
consiliul are nevoie de o soluție.
Pasul 3: Celălate grupuri, în afară de consiliu, trebuie să-și urmărească interesele
lor, dar și pe cele ale locuitorilor. Trebuie să critice ideile celorlalte grupuri. La
finalul discuției consiliul orașului trebuie să aleagă o soluție. Spuneți fiecărui grup
să noteze ce urmează să spună și ce întrebări să aibe. Rugați consiliul orașului să
înceapă prin a explica problema și scopul întâlnirii. Fiecare grup trebuie să
împărtășească propriile sugestii. Ceilalți trebuie să pună întrebări. Fiecare trebuie
să ia notițe. Oferiți fiecărui grup, exceptând consiliul, 30 de secunde pentru o
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ultimă afirmație. Rugați consiliul orașului să decidă o soluție și să o explice
celorlalți.
Pasul 4: Desenați pe o tablă un tabel cu cinci coloane ce conțin următoarele
titluri: Accesibil, Sigur, Sustenabil, Modern; tabelul va avea 6 rânduri, pe fiecare
rând fiind următoarele notații: Nuclear, Hidroelectric, Gaze naturale, Solar, Vânt.
Pasul 5: Rugați participanții să se uite pe fereastră și să se gândească care ar fi
cea mai bună soluție pentru orașul lor. Susțineți un vot în care participanții scriu pe
o foaie ce tip de centrală care produce energie preferă în oraș. Strângeți toate foile
și rugați doi voluntari să citească voturile. Rugați participanții să dezbată
rezultatele votului.
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Activitatea 4:
Obiective:
●Rezolvarea problemelor de matematică;
●Dezvoltarea abilităților de a lua decizii;
●Pregătirea și prezentarea unui raport;
Durată: 30 de minute

Pregatire:
●Faceți cele două tabele (A și B) pe o tablă înainte de activitate pentru a
câștiga timp. Oferiți câteun dar fiecărei echipe.

Descriere:
Pasul 1: Puneți participanții să dea exemple de surse de energie sustenabilă;
Pasul 2: Împărțiți participanții în grupuri de 2-4;
Pasul 3: Jumătate din grup sunt producatori de energie solară,cealaltă jumătate
fiind producatori de energie eoliană;
Pasul 4: Explicați-le că vor juca un joc în care ei vor trebui să ofere energie unui
oraș pentru șase zile;
Pasul 5: Dați-le câte un zar. Prima dată când vor arunca vor afla cererea
cumpărătorului, iar a doua oară pentru a afla aprovizionarea. Treaba lor este de a se
asigura că vor face față cererii;
Pasul 6: Asigurați-vă că fiecare înțelege lista;
Pasul 7: Informați participanții că dacă mai multă energie decât se cere, o pot
vinde, dar dacăau mai puțină, trebuie să cumpere. Prețul energie pentru vânzare
este $10 kWh, iar pentru cumpărare este $12 kWh;
Pasul 8: Oferiți-le un exemplu rapid: dacă cererea de azi este 2000 kWh, însă
furnizarea este de doar 500 kWh din energia eoliană și 1000 kWh din cea solară.
Faceți calculul alături de ei;
Pasul 9: Spuneți-le să aleagă un secretar al grupului pentru a lua notițe. Amintițile că trebuie să țină cont precis de cât câștigă sau de cât pierd în fiecare zi.
Pasul 10: Informați grupurile că la final trebuie să prezinte activitatea, cât au
câștigat/pierdut, cât de ușor/dificil a fost. Comentați prezentările fiecărui grup.
A.

Cererea de electricitate a clientului
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cerere foarte mică: 300 kWh
Cerere mică: 500 kWh
Cere normală: 1000 kWh
Cerere mare: 1500 kWh
Cerere foarte mare: 2000 kWh
Cerere incredibil de mare: 2500 kWh
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B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Furnizarea cu energie

Furtună: 2500 kWh pentru energia eoliană, 300 kWh pentru energia solară
Vânturi puternice: 2000 kWh pentru energia eoliană, 500 kWh pentru energia solară
O zi normală: 1500 kWh pentru energia eoliană, 1000 kWh pentru energia solară
O zi foarte însorită: 2000 kWh pentru energia solară, 500 pentru energia eoliană
Însorit, dar cu vânt: 1000 kWh pentru energia solară, 1500 kWh pentru energia eoliană
Un val de căldură: 2500 kWh pentru energia solară, 300 kWh pentru energia eoliană

Pasul 11: Când fiecare grup a terminat, dați-le cinci minute pentru a pregăti
prezentările;
Pasul 12: Cât timp fiecare grup prezintă, ia notițe despre cât câștigă sau pierd;
Pasul 13: Întrebați participanții ce sursă de energie este mai sigură și ce sursă de
energie produce cei mai mulți bani.

Follow-up
●Rugați participanții să citească blog-ul și să privească clipul video acasă:
http://blog.solarcity.com/island-in-the-sun/. Puneți aceste trei întrebări pe tablă și
rugați participanții să răspundă și să le discute în grupuri mici.
 Cum a fost proiectul?
 A funcționat?
 Cum ar putea fi pus în aplicare aici?
●Obțineți cât mai multe idei cu putință.

72

Activitatea 5:
Obiectiv:
●Soluții

pentru problemele alimentării cu energie sigură, sustenabilă și accesibilă;
●Brainstorming.

Durată: 50 de minute
Pregătire
●Mutați

mesele în centrul camerei sau lângă zid pentru a fi cât mai mult spațiu;
●Din lista de materiale decupați problemele și puneți-le pe fiecare în plic. Puneți
numărul problemei în față -problema 1/2/3 etc. Puneți fiecare plic pe perete sau
așezați-le pe masă astfel încât să fie spațiu între ele pentru ca două persoane să
poată discuta;
●Un pachet de post-it-uri pentru fiecare grup.

Descriere
Pasul 1: Rugați participanții să se gândească la o posibilă problemă a unui oraș
privind alimentarea cu energie. Dați un exemplu, cum ar fi o până de curent. Apoi
încercați să obțineți o soluție, cum ar fi cumpărarea energiei de la un furnizor;
Pasul 2: Spuneți-le că în plicuri se află zece probleme legate de energie care au
nevoie de soluții;
Pasul 3: Dați fiecărui grup un pachet de post-it-uri și numiți-le post-it-uri cu
soluții;
Pasul 4: Puneți participanții în 10 grupuri și spuneți-le că sunt ingineri la centrală
de energie locală. Plicul lor conține o problemă. Trebuie să o citească, să găsească
soluții și apoi să o aleagă pe cea mai bună și să o scrie pe post-it. Vor avea 4-5
minute pentru asta, iar apoi trebuie să treacă la următoarea problemă.
Pasul 5: Spuneți-le că trebuie să păstreze post-it-urile și să nu uite să adauge
numărul problemei pentru că vor avea nevoie de ele mai târziu;
Alocați fiecărui grup câteo problemă și rugați-i să deschidă plicurile. Anunțați-i de
fiecare dată când trece un minut;
Pasul 6: După patru minute, spuneți participanților să pună problemele înapoi în
plic și să se mute, în sensul acelor de ceas, la următorul plic. Verificați ca fiecare să
aibe scrise soluțiile;
Pasul 7: După ce au terminat, spuneți-le să pună soluțiile pe perete sau pe masă;
Pasul 8: După ce au terminat, ei trebuie să se deplaseze și să citească fiecare
soluție pentru probleme;
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Pasul 9: După ce au terminat, trebuie să compare soluția dată de ei pentru o
problemă și să o compare cu cele date de celelalte grupuri și să spună care soluție
este cea mai bună.

Materiale
1.
2.
3.
4.

Centrala electrică este lovită de fulger și nu mai funcționează.
Cererea depășește alimentarea cu 300% din cauza Finalei Cupei Mondiale.
Mulți clienți se plâng asupra prețului crescut și refuză să plătească.
Lângă centrală este un protest al celor de la Greenpeace despre poluarea
aerului și a apei.
5. Noul președinte insistă asupra investiției în energie sustenabilă, dar va fi
costisitoare.
6. Un ciclon avariază panourile solare a 50% din locuințe.
7. O explozie în centrul orașului oprește alimentarea cu energie.
8. Un nou competitor ofere prețuri cu 30% mai mici.
9. Inspectorii vizitează o centrală și constată că este prea veche și are nevoie
de îmbunătățiri.
10.Este un accident în urma căruia râul este poluat.

Follow-up
●Întrebați grupul care a fost cea mai grea problemă pentru care a fost nevoie de o

soluție. Încercați să obțineți un răspunsde la fiecare participant.
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Activitatea 6:
Obiective:
●Analiza critică a contra-argumentelor;
●Atingerea unui verdict într-un caz la tribunal despre accesul la energie.

Durată: 50+ minute
Pregătire:
●Pregătiți camera ca o sală de judecată: o masă în față pentru judecători, o masă pe
partea dreaptă pentru jurați, o masă în fața celei a judecătorilor pentru partide și
locuri în spate pentru martori, o boxă a martorilor în stânga cu fața spre jurați.

Descriere:
Pasul 1: Obțineți cuvinte de la participanți care să aibe legătura cu crima și
justiția: criminal, nevinovat, acuzat, avocat, urmărire penală, caz penal, sentință,
jurat, juriu, etc. Scrieți-le pe o tablă și încercați să obțineți și explicații pentru ele;
Pasul 2: Rugați un participant să explice cum decurge un caz la tribunal. Dacă
participanții nu se descurcă, explicați asta pas cu pas referindu-vă la cuvintele
notate;
Pasul 3: Explicația participanților că veți avea un caz de tribunal între cei ce
consumă energie și reprezentanții Ministerului Energiei. Acuzatorii sunt supărați
pentru că cei din guvern au crescut dramatic prețurile pentru energia electrică și
vor ca aceasta să fie un drept al fiecăruia;
Pasul 4: Alegeți trei participanți care să fie judecătorii; trei, cinci sau șapte să fie
jurați; 1-3 participanți să fie avocații acuzatorilor și tot același număr să fie avocații
acuzaților. Selectați cel puțin două persoane să fie martori pentru fiecare parte;
Pasul 5: Trebuie să se urmeze modelul unui proces judiciar;

Follow-up
●Discutați cazul încheiat și întrebați dacă pierzătorii ar trebui să facă recurs sau nu.
De asemenea, întrebați participanții cum am putea alimenta energie gratis pentru
toată lumea.
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#Muncă decentă și creștere
economică - Promovarea unei
creșteri economice susținute,
deschise tuturor şi durabile, a
ocupării depline şi productive a
forței de muncă şi a unei munci
decente pentru toţi. Industrie,
inovație şi infrastructură –
Construirea unor infrastructuri
rezistente, promovarea
industrializării durabile şi
încurajarea inovației.
Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8 al Națiunilor Unite țintește problemele legate
de creșterea economică sustenabilă și egalitatea la angajare. Este un obiectiv
extrem de important și are multe implicații pertinente în rândul multor elemente ale
societății din toată lumea. Creșterea economică de pe întreg globul trebuie să se
bazeze pe includerea tuturor membrilor societății și să aducă beneficii tuturor
nivelelor din societatea noastră. În prezent, trăim într-o lume în care, conform
Oxfam, avuțiile a celor mai bogați 1% din populație sunt egale cu cele ale restului
de 99%, iar diferența dintre bogați și săraci pare să se mărească în loc să se
micșoreze.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
•Posibilitatea de a oferi oportunități de muncă sigure și creative, care să motiveze
dezvoltarea oamenilor
•Asigurarea că resursele noastre naturale sunt respectate și protejate în activitățile
economice.
•Promovarea muncii decente și mediilor de muncă sigure pentru toți bărbați și
femei, tineri, oameni cu dizabilități și muncitori migratori.
•Reducerea numărului de șomeri tineri prin creșterea accesului lor la instructaje.
•Prevenirea și eradicarea muncii forțate și muncii în rândul copiilor.
•Acționarea înspre a oferi mai multe locuri de muncă tinerilor, la nivel mondial.
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Activitatea 1:
Obiective: A înțelege unde și cum sunt făcute hainele.
Materiale: Hârtie, pixuri și un set de carduri cu roluri (vezi fișa de lucru)
Durată: 50 de min
Descriere:
Pasul 1: Activitate (30 min): Arată-le participanților o pereche de blugi. Spune-le
că o pereche costă cam 120 RON. O mulțime de oameni au fost implicați în
crearea acestor blugi. Faceți un brainstorming de grup legat de cine a fost implicat
în producția lor. Cultivator de bumbac, cumpărător de bumbac, persoana care
transformă bumbacul în material textil, patronul fabricii care produce blugii,
proprietarul magazinului care vinde blugii. Dezvăluie-le rolurile la care nu s-au
gândit. Împarte-i în 5 grupuri și oferă fiecărui grup câte un rol din cele 5. Explicăle că au 10 min să pregătească argumentul pentru cât de mult din cei 120 RON ar
trebui ei să primească și de ce. Fiecare grup are la dispoziție 2 min să își prezinte
argumentul.

Pasul 2: Discuție (20 min): Notează ce sumă a cerut fiecare grup. Totalul
rezultate e mai mare de 120 RON? Spune-le participanților cât de mult din cei 120
RON primește fiecare Cultivator de bumbac 3 RON, cumpărător de bumbac 5
RON, persoana care transformă bumbacul în material textil 10 RON, patronul
fabricii care produce blugii 42 RON, proprietarul magazinului care vinde blugii 60
RON. Cum se simt legat de asta? Propune-le să discute cum ar trebui alocați cei
120 RON, bazându-se pe ce au învățat despre rolurile lor din argumentele
grupurilor.
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FIȘĂ DE LUCRU
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Activitatea 2:
Obiective:
●A semnala problema și consecințele șomajului în rândul tinerilor și să obțineți de
la participanți posibile soluții.

Durată: 60-80 de minute
Pregătire:


Faceți câte o copie a Foii de Lucru 1 pentru fiecare participant.

Procedură:
Pasul 1: Puneți participanții în grupe de 3-5 omanei și scrieți “Șomaj” pe tablă;
Pasul 2: Rugați-i să spună cât mai multe cuvinte care au legătură cu șomajul; au
la dispoziție două minute;
Pasul 3: Rugați acum participanții să spună câteva cuvinte pe care l-au găsit și să
explice legătura lor cu șomajul;
Pasul 4: Acum, arătați-le aceste trei întrebări și rugați-i să afle ce știu ceilalți
despre problemă:
 Ce știi despre nivelul de șomaj în rândul tinerilor din țara ta?
 Ce țări crezi că au o asemenea problemă?
 Ce alte probleme sunt legate de șomaj?
Pasul 5: Purtați o discuție cu toții pentru a afla părerea fiecăruia;
Pasul 6: Rugați participanții să se documenteze mai mult asupra problemei. Dațile Foaia de Lucru 1.
Pasul 6: Se pot documenta acasă pentru temă sau în sală, dacă au acces la internet
pe telefoanele mobile;
Pasul 7: Spuneți-le să se asigure că notează sursele de informare pe care le vor
găsi;
Pasul 8: Odată ce au terminat căutările, împărțiți participanții pe grupe unde își
vor împărtăși ideile; urmăriți să vedeți dacă rezultate asemănătoare;
Pasul 9: Acum, rugați-i să creeze o prezentare pentru a informa și alți oameni
despre problema șomajului în rândul tinerilor. O pot face sub forma unui raport
scris, sub formă de grafice, video sau Power Point;
Pasul 10: Odată ce au terminat, rugați grupele să prezinte în fața celorlalți și să
își dea fiecare un feedback.
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Foaie de Lucru 1
Documentați-vă despre următoarele:


Ce țări sunt afectate de șomajul în rândul tinerilor?



Ce grupe de vârstă sunt afectate?



Câte persoane la nivel global sunt afectate?



Sunt mai mulți bărbați sau mai multe femei afectate?



Care sunt consecințele acestui tip de șomaj?



Ce soluții s-ar putea găsi?

Resurse adiționale
●Acest site arată rata șomajului la nivel global în rândul tinerilor din 1995 până în
2015:
https://www.statista.com/chart/3871/the-state-of-global-youth-unemployment/
●Acest site conține câteva cauze plauzibile și unele soluții pentru această
problemă: http://peacechild.org/youth-unemployment-causes-and-solutions/
●Acest site conține o largă varietate de resurse și informații pentru tinerii care își
caută un loc de muncă: http://www.yeuk.org.uk/
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#Orașe și comunități
durabile - Dezvoltarea
orașelor şi a așezărilor
umane pentru ca ele să fie
deschise tuturor, sigure,
reziliente şi durabile.

În prezent, jumătate din umanitate - 3,5 miliarde de oameni -locuiesc în orașe.
Până în 2030, aproape 60% din populația lumii va locui în zonele urbane. Orașele
lumii ocupă doar 3% din pământ, dar reprezintă 60-80% din consumul de energie
și 75% din emisiile de carbon.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Toți au acces la locuințe de calitate, în condiții de siguranță și servicii de bază.
• Furnizarea unui transport sigur, organizat, care nu dăunează mediului și este, de
asemenea, conceput special pentru a servi copii, femeile și persoane vulnerabile.
• Implicarea comunităților în discuții și în planificarea îmbunătățirii orașelor lor.
• Consolidarea eforturilor de protejare a patrimoniului cultural și natural mondial.
• Creșterea rezistenței la dezastre.
• Asigurarea monitorizării managementului deșeurilor și a calității aerului.
• Pregătirea comunităților să își gestioneze resursele în mod corespunzător și să
facă față schimbărilor climatice.
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Activitatea 1:
Durată: 45 de min
Pasul 1: Explicați că a avut loc un cutremur masiv care a distrus toate clădirile
din orașe. Ei pot salva 15 resurse diferite pentru a îi ajuta să construiască o nouă
viață în pădure: telefon mobil, copaci tineri, magazin de semințe, pungă cu
medicamente, tablete pentru curățarea apei, chibrituri, unelte, adăpost, hârtie
igienică, cuptor cu lemne, periuță de dinți, pui de găină, vacă, oale și cratițe, sol
fertil, televizor, generator electric, lanternă.

Pasul 2: Un tsunami a avut loc în urma cutremurului și a distrus mai multe
resurse. Sunt nevoiți să renunțe la 7 obiecte și să rămână cu 8.

Pasul 3: O alunecare de teren a distrus și mai mult ceea ce mai rămăsese, așa că
acum trebuie să rămână doar cu 4 lucruri, cele mai importante.

Pasul 4: Discuție:




“Cum a fost această activitate? Ce a fost cel mai dificil? Cum te simți
acum?”
“Ești mulțumit cu cele 4 obiecte rămase? Consideri că mai era nevoie de
altceva?”
“De ce lucruri are nevoie cu adevărat comunitate ta?”
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Activitatea 2:
Obiective:

 prezentarea conceptului de dezvoltare durabilă
 conștientizarea problemelor și familiarizarea cu remediile ce au legătură cu acest
subiect
Materiale: coli de flipchart, markere, coli A4, pixuri, laptop (posibil videoproiector)

Pregătire:

 PregJourneyman Pictures
 How a Brazilian City Has Revolutionized Urban Planning:
https://youtu.be/hRD3l3rlMpo Fully Charged
 Masdar: The City of the Future: https://youtu.be/NIaz61zpLfs
Durată: 60-90 minute

Descriere:
Pasul 1: În partea de sus a unei coli de flipchart scrie numele orașului în care vă
desfășurați activitatea (sau cel mai apropiat oraș, în cazul în care vă desfășurați activitatea
la sat). Dedesubt, trasați o linie verticală, împărțind foaia în două. Scrie + și - de câte o
parte a liniei trasate. Roagă participanții să facă un brainstorming în grup despre aspectele
pozitive și negative ale vieții. (Acordă-le 5 minute)
Pasul 2: După ce a expirat timpul, cere-le ideile cu care au venit și notează-le pe foaia
de flipchart în cele două coloane.
Pasul 3: Implicând pe toată lumea, roagă participanții să formuleze enunțuri despre
ideile pe care le-au propus. Fără îndoială, o să fie exemple precum ,,Avem nevoie de
îmbunătățiri ale rețelei de transport în comun” sau ,,Sunt prea multe mașini” sau ,,Îmi
doresc ca locul ăsta să fie sigur și în timpul nopții” sau ,,Este prea multă poluare”.
Pasul 4: Folosește exemplele pentru a introduce ODD 11 în discuție.
Pasul 5: Roagă participanții (într-un singur grup sau formând noi grupuri mai mici), să
găsească soluții pentru problemele propuse.
Pasul 6: Un reprezentant de la fiecare grup trebuie să prezinte apoi tuturor ideile
generale ale grupului său. (Trebuie clarificat că soluțiile lor nu trebuie să fie de natură
specifică, ci mai degrabă generale și că pentru soluționarea acestor probleme ar avea
fonduri nelimitate.)
Pasul 7: Selectează și arată-le participanților video-uri online cu privire la subiect.
Două video-uri folositoare sunt incluse la lista de materiale (‘Curitiba: How a Brazilian
city has revolutionized sustainable planning’ și ‘Masdar: City of the future’.) Dacă
nivelul lor de engleză nu este suficient de bun pentru a înțelege, puteți doar să priviți
video-urile și să explicați ceea ce vedeți. Îi poți ajuta să înțeleagă mai bine dacă știi și le
poți traduce anumite pasaje din video.
Pasul 8: Pe grupe, cere-le să creeze o prezentare video de 10-15 minute pe baza
temelor despre care tocmai ați discutat. Trebuie să scrie împreună o poezie pe care să o
folosească pentru filmuleț, în care fiecare grupă trebuie să apară integral.
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Activitatea 3:
Obiective: Familiarizarea participanților cu poeziile/video-urile/discursurile ce vizează
aspectele de mediu și sustenabilitate
Materiale: coli de flipchart, markere, coli A4, pixuri, pregătire înainte de sesiune cere-le participanților să caute o poezie despre un oraș pe care să o aducă la întâlnire (mai
multe variante se găsesc în limba engleză. Deci dacă doriți ca activitatea să aibe loc în
limba engleză, nu este nevoie de traduceri. Altfel, roagă-i să aducă varianta tradusă de ei
a poemuluil)
Durată: 60-90 minute

Descriere:
Pasul 1: Împarte-i în perechi și roagă-i să își citească unul altuia poezia cu care au
venit pregătiți, apoi să facă schimb de câte o copie.
Pasul 2: Fiecare participant citește în liniște, pentru sine, poezia pe care tocmai a
primit-o.
Pasul 3: În continuare, fiecare prezintă rezumativ poezia pe care a pregătit-o pentru
sesiune. Apoi o recită/citește cu voce tare în fața tuturor.
Pasul 4: După aceea, oferă-le următoarele cuvinte și cere-le să scrie o scurtă poezie
care să le conțină. Asigură-te că înțeleg mai întâi cuvintele: pavat agricultor mere paradis
muzeu
Pasul 5: Spune-le că nu e nevoie să se îngrijoreze dacă poezia nu e prea excelentă.
Pasul 6: Atunci când sunt gata, invită-i să-și citească creațiile.
Pasul 7: Alege câteva versuri interesante și utile din ceea ce au scris și notează-le pe
coala de flipchart.
Pasul 8: Spune-le apoi participanților că cele cinci cuvinte au fost luate dintr-un cântec
celebru din anii 1960 de Joni Mitchell numit "Big Yellow Taxi".
Pasul 9: Ascultați piesa împreună - o puteți găsi cu ușurință pe YouTube.
Pasul 10: Discutați înțelesul cântecului. Spune-le să caute sau oferă-le versurile și
cere-le să le citească în timp ce ascultați piesa din nou. (https://lyricstranslate.com/ro/bigyellow-taxi-joni-mitchell-cover-un-taxi-mare-%C8%99i-galben.html - acesta e un link
unde puteți găsi versurile atât în română, cât și în engleză, în paralel)
Pasul 11: Propune-le să realizeze, tot pe grupe, un material video despre
sustenabilitate într-un mediu urban. În scenariul lor, trebuie să folosească cinci dintre
următoarele cuvinte:
infinitate, mâine, schimbare, copii, zori, frumusețe, capcană, inimi, discrepanță, pământ
! * De asemenea, poți să alegi propriile cuvinte sau să faceți împreună un brainstorming,
astfel încât participanții să genereze cuvinte aleatorii.
Pasul 12: După ce termină, vizionați împreună filmulețele și discutați aspectele
importante.
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Activitatea 4:
Obiective: Stimularea creativității, lucrului în echipă și încrederii în sine în
vederea vorbitului în public
Materiale: coli A4, pixuri
Durată: 60-90 minute

Descriere:
Pasul 1: În grupe de câte patru, participanții vor crea și vor juca o piesă de teatru
despre un anumit aspect al orașelor durabile. Amintește-le de unele aspecte deja
discutate.
Pasul 2: Vor trebui să discute și să decidă conținutul sau povestea piesei, scrierea
scenariului, punerea în scenă, felul în care vor interpreta.
Pasul 3: Cere-le participanților să urmărească activ piesele celorlalte grupe. O
modalitate de a face acest lucru este de a aloca sarcini specifice celor care
vizionează. De exemplu, unii pot nota întrebări, alții se pot pregăti să ofere un
feedback scris grupei prezente.
Pasul 4: După ce s-au jucat toate piesele, va exista o sesiune de întrebări și
răspunsuri (Q&A) care să se concentreze asupra a ceea ce a fost prezentat și a
problemelor întâlnite în realizarea piesei.
Pasul 5: Formați un cerc și propune-le o discuție reflectivă asupra activității, în
care poți include întrebările
o Cum te-ai simțit în timpul etapelor de realizare a acestei piese?
o Ce probleme ai întâlnit în echipă? Cum le-ați înfruntat?
o Ce ți-a plăcut / nu ți-a plăcut la această activitate?
o Ce ai învățat?
o Ți-ai dori să facii din nou acest tip de activitate?
o Ce alte teme ai dori să aibă activitatea?
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#Industrie, inovație și
infrastructură - Construirea unor
infrastructuri rezistente,
promovarea industrializării
durabile și încurajarea inovației.

Infrastructura oferă sistemele fizice de bază și structurile esențiale pentru
funcționarea unei societăți sau a unei întreprinderi. Industrializarea determină
creșterea economică, creează oportunități de angajare și, prin urmare, reduce
sărăcia. Inovarea avansează capacitățile tehnologice ale sectoarelor industriale și
determină dezvoltarea de noi competențe.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Dezvoltarea unei infrastructuri durabile și rezistente pentru a sprijini dezvoltarea
economică și bunăstarea umană.
• Asigurarea accesului micilor întreprinderi la credite și suport tehnic pentru
dezvoltarea acestora.
• Firmele promovează dezvoltarea durabilă și nu dăunează mediului înconjurător.
• Resurse vor fi alocate pentru cercetare pentru a răspunde nevoilor specifice ale
țării și pentru a îmbunătăți tehnologia.
• Toți vor avea acces la internet și la noile tehnologii, în special cei care trăiesc în
țările cel mai puțin dezvoltate.
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Activitatea 1:
Materiale: telefoane mobile, carduri, pixuri, hârtie și un cronometru
Durată: până la 55 de min
Pasul 1: Creați un traseu în aer liber, dacă este posibil, cu puncte de oprire în care
echipele vor prelua carduri pe care sunt scrise cuvinte ce alcătuiesc o propoziție.
Fiecare checkpoint va avea va avea indicii ce duc spre următorul punct de oprire:
ghicitori, puzzle-uri.
Pasul 2: Împărțiți grupul în echipe mai mici. Jumătate dintre echipe pot folosi un
telefon mobil, jumătate nu pot. Participanții nu trebuie să fie conștienți de această
regulă.
Pasul 3: Echipele vor fi trimise una câte una cu primul lor indiciu, ținând cont de
ora la care au plecat și cronometrându-le până în momentul în termină toate
checkpoint-urile și strâng toate cuvintele, dându-și seama de propoziție. Atunci
când acele echipe care au un telefon mobil ajung la primul punct de oprire, vă scriu
cuvântul și li se trimite un mesaj cu următorul indiciu. Când echipele fără telefon
mobil găsesc un cuvânt, trebuie să trimită un membru al echipei înapoi la dvs.
pentru a colecta următorul indiciu.
Pasul 4: După ce traseul este parcurs de toate echipele, se anunță timpul petrecut
de fiecare grup și câștigătorul.
Pasul 5: Discuție:
 “Cine a terminat primul - echipele cu sau fără telefoane mobile?”
 “Cât de dificilă a fost comunicarea fără un telefon mobil?”
 “Cum ar fi dacă nu am avea acces la tehnologia pe care o folosim în fiecare
zi? Ce fel de activități ar fi mai dificil de realizat? Gândiți-vă la lucruri
precum accesul la educație, știri, servicii de urgență.”
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Activitatea 2:
Materiale: materiale pentru construirea a trei machete (trei cutii de carton,folie
subțire din burete (sau ceva asemănător), vopsea acrilică, papier mâché, bețe uscate
sau crenguțe), hârtie, creioane colorate, pioneze
Durată: activitatea se desfășoară în două etape a câte 60 de minute
Vârsta: 7-12 ani

Etapa I
Pasul 1: Începe prin a spune participanților că urmează să construiască o pădure ,
un sat și o fabrică.
Pasul 2: Cere-le să deseneze orice se poate găsi în acele locuri, învățându-i
cuvintele necesare.
 Construiți pădurea, satul și fabrica împreună cu participanții, reluând
cuvintele învățate anterior
 Luați o cutie de carton pătrată și așezați un strat subțire de burete deasupra
 Vopsiți un strat maro de acrilice pe burete
 Folosind papier mâché , construiți un râu cu malurile ridicat. După ce se
usucă, colorați râul cu albastru și malurile cu verde
 Se poate folosi papier mâché pentru a construi pietre și stânci de-a lungul
râului
 După ce structura de bază este gata puteți adăuga copaci și plante; puteți
folosi papier mâché sau ramuri adevărate
 La final, adăugați diverse animale făcute din papier mâché și carton
 Repetați procesul în construirea satului și fabricii și lăsați machetele la uscat
2-3 zile

Etapa a II-a
Pasul 3: La următoarea întâlnire, arată participanților machetele și întrebați-i ce
văd.
Reamintiți-le vocabularul învățat.
Pasul 4: Întrebă-i dacă știu de ce au nevoie fabricile pentru a produce mașini
(materiale și energie)
Pasul 5: Arată-le participanților imagini cu surse de energie poluante precum
hidrocentrale, centrale nucleare și centrale care folosesc combustibil fosil.
Imaginile pot fi găsite cu ușurință pe internet.
Pasul 6: Spune-le participanților că dacă fabrica va folosi hidro-energie , satul nu
va mai avea apă curata și toată lumea va avea de suferit - așa că va trebui sa
distrugem macheta satului. Dacă folosesc energie nucleara pot exista scurgeri și
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toată lumea ar avea de suferit suferi din aceasta cauza - așa că ar trebui să
distrugem macheta satului și macheta pădurii. dacă vor folosi combustibil fosil, vor
polua mediul și vor cauza multe necazuri - așa că va trebui să distrugem macheta
satului și cea a pădurii.

Pasul 7: Întrebă participanții dacă vor sa-și distrugă machetele. Explică-le ca este
la fel și cu mediul înconjurător - dacă folosim energie poluantă în procesul de
industrializare, pădurile, satele și orașele noastre vor fi distruse iar oamenii și
animalele vor suferi
Pasul 8: Arată-le imagini cu surse de energie curate (de pe internet). La final,
spune-le despre cum fabricile trebuie să aibă o infrastructură sustenabilă (de
exemplu să folosească energie curată). Spune-le că acesta este unul dintre
obiectivele de dezvoltare durabila și că toată lumea trebuie sa muncească din greu
pentru a le realiza până în 2030.
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Activitatea 3:
Materiale: hârtie sau carton, creioane cerate de diferite culori, ochelari din
plastic, sfoară albă sau neagră, forme rotunde din aluminiu
Durată: două etape a câte 60 de minute

Pasul 1: Începe activitatea explicând ce este o fabrică. Spre exemplu: “O fabrică
este o clădire foarte mare în care muncitorii se adună pentru a produce bunuri.
Fiecare muncitor are o functie specifică, iar împreună pot face procesul mai rapid.
Fabricile s-au inventat în secolul XIII și la început erau foarte simple. În zilele
noastre, avem foarte multe tipuri de fabrici în lume.”
Pasul 2: Întreabă-i dacă și ei cunosc unele tipuri de fabrici, cum ar fi de minerit,
ale industriei extractive, legate de pescuit, silvicultură, agricultură, mașini sau
reciclare.
Pasul 3: Învață-i termeni ai vocabularului ce țin de unele componente ale fabricii
și de infrastructura sa, cum ar fi centrul de putere, generatorul de energie,
masinariile, echipamentul si materia primă.
Pasul 4: Roagă-i să deseneze componentele fabricii pe hârtie sau carton. Oferă-le
creioane cerate pentru a colora și lasă-i să se joace cu machetele, revizuindu-și
vocabularul.
Pasul 5: Întreabă-i dacă stiu cum decurge procesul industrial, plecând de la
materia primă și ajungând la produsul finit. Oferă explicații, dacă e necesar.
Pasul 6: Întreabă-i ce e de facut cu creioanele rămase. Spune-le că e posibil să fie
refolosite și că ar trebui să le pună deoparte. Daca nu o fac, adresează-le întrebarea.
Pasul 7: Explică-le că pentru a construi o fabrică cu infrastructură sustenabilă, nu
poate exista risipă. Apoi spune-le că împreună puteți construi o fabrică și puteți
recicla capetele creioanelor.
Pasul 8: În ora următoare, spune-le participanților că vei face un medalion
folosind capetele de creioane și roagă-i să le sorteze după culori în paharele de
plastic.
Pasul 9: Apoi roagă fiecare participant să ia un mulaj de aluminiu și să pună
creioanele acolo. Fiecare participant poate alege culori preferate de el. Aceasta este
și o ocazie bună de a recapitula culorile si nuanțele lor.
Pasul 10: Dacă locuiești într-o țară cu climă caldă, lasă mulajele în soare pentru o
vreme, până când capetele de creioane se topesc și fuzionează. Dacă nu, topește-le
într-o baie de apă într-o oală, dar fă-o de unul singur. Nu lăsa copiii in apropierea
obiectelor fierbinți.

93

Activitatea 4:
Materiale: instrucțiuni pentru a construi o barcă, un avion și o mașină din hârtie
(se pot găsi usor pe internet), creioane, carioci, lipici, foarfece, scoci, agrafe pentru
hârtie
Durată: doua etape a cate 60 de minute fiecare

Pasul 1: Începe prin a spune participanților vor face o călătorie pe mare, în zbor,
sau pe uscat, și trebuie să ajungă neapărat la destinație. Întreabă-i de ce ar avea
nevoie ca să se deplaseze - barcă , avion sau mașină
Pasul 2: Pregătește mai puține materiale și foi cu instrucțiuni decât numărul de
participanți. Spre exemplu, dacă sunt 10 participanți ,pregătește materiale pentru
trei bărci , trei avioane și patru mașini
Pasul 3: Dă-le participanților materialele și instructiunile. Cere-le să construiască
câte o barcă, câte un avion și câte o mașina fiecare. Vor observa că materialele nu
sunt suficiente
Pasul 4: Lasă-i să construiască ce pot și să se joace cu jucariile lor noi
Pasul 5: Înainte de încheierea activității, întreabă fiecare participant cum s-ar
descurca în călătoria sa fără toate mijloacele de transport.Ajută-i sa înțeleagă că nu
toți vor ajunge la destinație.
Pasul 6: La finalul activității pune toate jucăriile într-o pungă și spune-le
participanților că le vei arunca la gunoi, dar pastrează de fapt punga cu jucării.
Pasul 7: Explică-le că acest mod de a construi lucruri este cel folosit de cele mai
multe fabrici și se numește economie liniară, bazată pe sistemul “take-make-waste”
(furnizeaza-construieste-părăsește)
Pasul 8: La următoarea întâlnire, spune-le că în loc să arunci punga cu jucarii
poți refolosi materialele astfel încât toată lumea să ajungă la destinație
Pasul 9: Ajută-i să înțeleagă că pot folosi materialele pentru a construi mai putine
bărci, avioane și mașini, pe care le pot folosi împreună. Lasă-i să se joace împreună
cu noile jucării și să povestească cum au ajuns la destinațiile lor.
Pasul 10: La final explică-le că acest model de producție se numește economie
circulară și că nu toate fabricile folosest acest model , însă cele mari o fac. Spunele că toată lumea ar trebui sa ajute companiile mici să aibă acces la suport tehnic
pentru a facilita reciclarea si refolosirea produselor. Spune-le că acesta este unul
dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
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#Inegalități reduse - Reducerea
inegalităților în interiorul țărilor şi
de la o țară la alta.
ODD 10 scoate în evidență nevoia de a reduce inegalitatea dintre țări. Dar
problema inegalității înseamnă mult mai mult de atât. Este una dintre problemele
centrale ale tuturor ODD-urilor, pentru că inegalitatea dintre oameni, societăți și
țări afectează aproape orice altceva:
-unii oameni au salarii exagerat de mari, iar ceea ce alții câștigă e mai aproape de
zero;
-unii oameni au mai mult de o singură locuință luxoasă și o mulțime de terenuri,
alții trăiesc în orășele dărăpănate sau dorm în străzi și nu dețin nimic
-unii își procură în mod constant provizii de apă curată, în timp ce pentru alții e o
provocare zilnică să găsească apă potabilă
-unii oameni au acces la cele mai moderne servicii medicale, însă alții nici măcar
nu își pot permite medicamente de bază sau vaccinuri
-unii consumă alimente nutriționale și beau mult prea mult, alții sunt în pragul
foametei
-unii bebeluși trăiesc până devin adulți, alții mor înainte chiar de a putea să meargă
-unii au acces la facilități educaționale fabuloase, totuși alții rămân analfabeți
-în unele societăți, fetele sunt privite ca fiind proprietatea familiei sub dominație
masculină, în altele au acces la aceleași privilegii (sau aproape!)
-unii oameni sunt liberi să se deplaseze oricum și oriunde doresc, sunt liberi să își
aleagă propriul stil de viață, în timp ce alții sunt limitați în taberele de refugiați.
Așadar, e o suprapunere considerabilă între multe tipuri de inegalitate. Ceea ce
putem spune în mod cert este că inegalitatea cauzează nu doar o imensă suferință și
pierdere personală, ci instigă conflicte, dezbinare și sub-dezvoltare, afectând viețile
tuturor.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
•Ajutarea oamenilor care trăiesc în sărăcie pentru a avea acces la sprijin pentru o
creștere economică rapidă și sustenabilă
•Garantarea că legile și practicile nu discriminează împotriva niciunui grup, ci iau
în considerare nevoile oamenilor și informațiile oferite de cei afectați
•Asigurarea că legile și programele sociale protejează oamenii dezavantajați sau
vulnerabili. De exemplu, atunci când se stabilesc acțiunile unui partid politic,
tinerii, femeile, băștinașii și persoanele cu dizabilități trebuie să fie incluse, de
asemenea.
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•Asigurarea că oamenii, care părăsesc o țară pentru a locui în alta, beneficiază de
legi care îi protejează.

Activitatea 1:
Obiective: Explorarea inegalității din punctul de vedere a concernului producției
de ciocolată.

Materiale: O carte de joc pentru fiecare participant, cu semne (inimă, frunză,
treflă și romb) echitabil împărțite. Un baton de ciocolată (sau chiar o ciocolată)
împărțită în mod inegal în 4 bucăți 70%, 17%, 7%, 6%.

Durată: 35 de min
Descriere:
Pasul 1: Activitate (15 min): Acoperă ciocolata cu un prosop (sau orice altceva) și
ascunde-o înainte de a începe sesiunea. Roagă toți participanții să ia o carte de joc
la întâmplare (din cele alese în preliminar de tine), pe care o păstrează. Odată ce
toată lumea are o carte, cheamă-i pe cei cu -romb- la tine și strânge-le cărțile, apoi
oferă întregului grup -romb- bucata de 6% din ciocolată și spune-le să o împartă
între ei. Apoi invită trefla să împartă bucata de 7%, frunza bucata de 17% și inima
bucata de 70%.
Pasul 2: Disctuție (20 min): Își pot da seama de ce ciocolata a fost împărțită în
acest mod? Povestește-le despre concernul de producție, și explică-le că, de fapt,
cărțile lor reprezintă diferiți oameni romb- fermierul care cultivă cacao, treflăcumpărătorii și expeditorii de boabe de cacao, frunză- vânzători cu amănuntul,
inimă- companii de ciocolată. Cine a decis cine ce bucată primește? Ce cred despre
această împărțire? Asta reprezintă felul în care profiturile sunt împărțite între acești
oameni în concernul de producție din viața reală. Fermierii de cacao sunt plătiți
foarte prost și se străduiesc să supraviețuiască cu ceea ce câștigă. Cumpărând
ciocolată prin intermediul Fairtrade (‘Comerț echitabil ‘= care este o fundație al
cărei scop declarat este să ajute producătorii din țările în curs de dezvoltare să
obțină condiții mai bune pentru comerț), ne putem asigura că fermierii ce cultivă
cacao sunt plătiți echitabil pentru boabele lor de cacao.
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Activitatea 2:
Obiective: recunoașterea și educarea în spiritul valorii morale - cinste, abilitatea
de a împărtăși celorlalți evenimente, sentimente sau gânduri personale în propriile
cuvinte
Materiale: flipchart, markere
Durată: 20 de minute

Pasul 1: Scrie pe flipchart cuvântul “cinstit”. Întreabă participanții ce înseamnă
acest cuvânt pentru ei (fără a folosi telefoane sau dicționare). Scrie ideile lor pe
coala de flipchart.
Pasul 2: După aceea, spune-le să caute cuvântul “cinstit” în dicționare sau pe
telefon pentru a-i găsi sinonime: corectitudine morală, just, imparțial, a trata pe
toată lumea egal, rezonabil, așa cum ar trebui să fie, etc.
Pasul 3: Concentrați-vă pe sintagmele comune ale cuvântului: “om de cinste”,
“pe omul cinstit nici capul nu-l doare”, “joc cinstit”, “nu e cinstit să faci asta” ,
“comerț echitabil(cinstit)” etc.
Pasul 4: Cere-le participanților să scrie o definiție pentru fiecare sintagmă pentru
a-i explică înțelesul. De exemplu: Comerț echitabil(cinstit) înseamnă a te asigura
că producătorii din țările îndepărtate sunt răsplătiți corect pentru muncă depusă.
Pasul 5: Întreabă participanții de unde află ei noutățile/știrile (globale și locale):
ziare, știrile televizate, internet, de la alți oameni.
Pasul 6: Arată-le participanților imagini cu o vilă luxoasă și o “favela” din
Brazilia (imaginile pot fi găsite ușor pe internet).
Pasul 7: Cere-le apoi să discute în perechi despre imagini în funcție de cuvântul
“cinstit”.
Pasul 8: În grupe de câte 4-5, cere-le participanților să facă o listă cu alte forme
de nedreptate pe care le-au mai văzut sau pe care le-au trăit.
Pasul 9: După ce au enumerat în jur de cinci nedreptăți, împărtășește ideile cu
toți participanții și cere-le să le clasifice de la cele mai importante la cele mai puțin
importante.
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Activitatea 3:
Obiective: conștientizarea diferențelor dintre salarii, recunoașterea valorilor și
lucrurilor indispensabile societății
Materiale: documentează-te despre salariile medii în diferite profesii și despre
salariile celebrităților, flipchart, markere
Durată: 120 de minute

Pasul 1: Cere participanților să facă o listă cu profesiile pe care le consideră cele
mai importante pentru societate. Acordă-le aproximativ 5 minute pentru asta.
Pasul 2: Acum, participanții lucrează în grupe de câte patru și își combină listele
individuale într-o listă finală
Pasul 3: Grupele schimbă între ele listele finale iar fiecare grup cataloghează
itemii din nouă listă de profesii în ordinea importanței
Pasul 4: După ce listele trec pe la toate grupele, cere tuturor participanților să
estimeze salariul mediu pe care-l primesc cele mai bine clasate profesii din
societate.
o Cât câștigă o asistentă medicală?
o Dar un profesor?
o Un ofițer de poliție?
o Un conductor de tren?
o Dar un pompier?
o Un șofer de ambulanță?
o Un doctor?
o etc.
Pasul 5: Notează răspunsurile pe o coală de flipchart. Încurajează folosirea
internetului sau ajută-i cu răspunsul pentru a compara estimările lor cu salariile
reale.
Pasul 6: Notează pe tablă numele unor vedete.
Pasul 7: Participanții vor încerca să ghicească ce salariu au aceste celebrități și
scrie estimările lor pe coala de flipchart. Cere-le participanților să afle salariile
reale ale celebrităților folosind internetul
Pasul 8: Discuție:
o “Chiar merită cineva atât de mulți bani?”
o “De ce răsplătim astfel de oameni când oamenii care au slujbe
esențiale sunt plătiți atât de puțin?”
o “Cât de mult este ‘destul’?”
o “ce putem face astfel încât câștigurile oamenilor să reflecte valoarea
pe care o au pentru societate?”
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o

etc.

Activitatea 4:
Obiective: Conștientizarea problemei sclaviei și consecințelor sale asupra
indivizilor

Materiale: statistici despre sclavie în prezent, flipchart, markere
Durată: 120 de minute

Pasul 1: Scrie pe flipchart cuvintele “sclav” și “sclavie”. Participanții trebuie să
scrie orice cuvânt care le vine în minte atunci când se gândesc la cele două cuvinte,
apoi să compare cuvintele între ei.
Pasul 2: Întreabă participanții cu ce țări asociază sclavia. Pot discuta în perechi.
Pasul 4: Discuție:
o “Există diferite tipuri de sclavie?”
o “Ce înseamnă să fii sclav?”
o “Încă mai există sclavie? Dacă da, unde?”
o “Există sclavie în țară noastră?”
o “De ce oamenii folosesc alți oameni drept sclavi?”
o etc.
Pasul 4: În general, oamenii tind să asocieze sclavia cu trecutul, cu vândutul de
sclavi din Africa în America în secolele XVIII și XIX. De obicei sunt surprinși
când află că sclavia încă se practică , chiar și în țări dezvoltate. Scrie pe o coală de
flipchart câteva statistici (se găsesc pe internet) - numărul de sclavi:
o global
o în Londra
o în România
Pasul 5: Discuție
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#Consum și producție responsabile Asigurarea unor tipare de consum
şi producţie durabile.

Scopul acestei părți este să evidențieze importanța conștientizării sustenabilității
științifice și tehnologice în producție și consum. Unul dintre obiectivele majore
dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU este dobândirea unei
administrări sustenabile, folosirea eficientă a resurselor naturale, non-sintetice și
reducerea risipei de energie, alimente și apă la nivel mondial. Cantitatea de
mâncare risipită este terifiantă. Conform ONU, o treime din mâncarea produsă
anual este risipită. La fel de înspăimântătoare sunt și risipa de energie și poluarea
apei. Cu toate acestea, trebuie să fim conștienți că deținem un dispozitiv incredibil
de important ce poate fi folosit împotriva acestor fapte educația.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
•Înjumătățirea cantității de mâncare risipită de persoană, prin intermediul fiecărui
individ și al companiilor.
•Asigurarea îndeplinirii condițiilor internaționale de manipulare a chimicalelor
periculoase, ținând cont de aer, apă și sol.
•Reducerea generației de risipă cu ajutorul celor 3 R:
Redu, Refolosește,
Reciclează.
•Asigrarea că practicile marilor companii sunt responsibile, deschise și sănătoase
pentru mediul înconjurător.
•Păstrarea publicului larg informat și educat, și punerea la dispoziție a uneltelor
care ne ajută să trăim în armonie cu natura, să păstrăm un stil de viață sustenabil.
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Activitatea 1:
Obiective: Învățarea mai multor aspecte legat de ce se întâmplă telefoanelor
mobile atunci când sunt reciclate.

Materiale: Videoclip despre deșeurile electronice și video-proiector sau copii
printate ale unui articol de ziar (videoul și articolul sunt în limba engleză)
1. Computer recycling West Africa style - Click - BBC News
(www.smithsonianmag.com/science-nature/burning-truthbehind-e-waste-dump-africa-180957597/)
2. www.smithsonianmag.com/science-nature/burning-truthbehind-e-waste-dump-africa
Durată: 55 de min

Descriere:
Pasul 1: Activitate: Adună grupul într-un cerc, în jurul unui material textil
rotund. Ridicați materialul cu întregul grup și facilitatorul rostește câte un enunț
din cele date. Toată lumea care este de acord trebuie să alerge pe sub materialul
textil și să își schimbe locul cu o altă persoană înainte să fie prins de grupul care
trage materialul în jos.
Enunțuri:
- Am un telefon mobil
- Am avut mai mult de un telefon mobil până acum
- Îmi place să îmi iau un telefon mai mult cât mai repede pot.
- Încă am un telefon vechi pe acasă.
- Am vândut sau donat un telefon vechi.
- Am aruncat un telefon vechi.
- Niciodată nu m-am gândit ce se întâmplă cu telefoanele mobile vechi.
Pasul 2: Video (30 min): Arată-le participanților video-ul sau articolul. Ce
probleme sunt evidențiate? Ce i-a surprins? Care cred că e impactul produs de
trimiterea deșeurilor electronice în Africa?
Pasul 3: Follow up (10 min): Repetați jocul de la început cu aceste enunțuri:
 Sunt surprins(ă) că atâtea telefoane sfârșesc în Africa
 Oamenii din Africa utilizează potrivit telefoanele noastre vechi.
 Îmi doresc să aflu mai multe despre ce pot face cu telefonul meu vechi.
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Activitatea 2:
Obiective:
 A crește gradul de conștientizare a poluanților în apele uzate menajere care
pot duce la eutrofizare.
 Eutrofizarea este epuizarea oxigenului în apă, rezultând în dispariția
animalelor.

Materiale/echipă:
o 3 bucăți de țesătură de 20 cm x 20 cm cu trei pete (ciocolată, grăsime / ulei
și cerneală)
o 3 x 1 litru de apă fierbinte de la robinet (aproximativ 40-45 ° C)
o 7 bucăți de săpun
o 2 lingurițe de sodă
o 2 lingurițe de detergent
o 3 x boluri de 1,5 litri (se recomandă sticlă transparentă)
o 3 bastoane pentru agitare
o 1 cârpă de șters
o 1 aparat de fotografiat digital / camera foto smartphone
o 1 hârtie și stilou (multicolor), creion, stilou
Durata: 3x45 minute

Descriere:
Pasul 1: Cercetașii vor avea de răspuns la următoarele întrebări:
Ce tip de detergent folosești acasă?
 De câte ori pe săptămână îți speli hainele?
 Ce crezi că se întâmplă cu petele în timpul spălării?
 Ce materiale conțin apele reziduale?
 Ce efecte au aceste materiale asupra mediului?
Pasul 2: Cercetașii vor fi împărțiți în grupuri de câte 3, în cadrul fiecărui grup
trebuind să se distribuie următoarele roluri, pe care trebuie să le urmeze pe
parcursul activității:
 Omul de știință: va fi responsabil pentru efectuarea experimentelor.
 Observatorul: va completa o foaie de observație, în care va analiza toate
schimbările ce se produc asupra materialelor în timpul spălării cu diferitele
tipuri de detergent
 Fotograful: va fotografia și va analiza fotografii înainte și , în timpul și după
experiment.
Pasul 3: Fiecare bucată de material ce va fi pătată cu ciocolată, ulei și cerneală va
fi pusă într-un bol separat cu apă.
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Pasul 4: În bolul în care se află bucata de material pătată cu ciocolată se vor pune
6-7 bucăți de săpun și se va amesteca pentru 2 minute.
Pasul 5: În bolul în care se află bucata de material pătată cu ulei se vor pune 2
lingurițe de detergent și se va amesteca până se dizolvă complet.
Pasul 6: În bolul în care se află bucata de material pătată cu cerneală se vor pune
2 lingurițe de sodă și se va amesteca până se dizolvă complet.
Pasul 7: Bucățile de material vor fi lăsate pentru 5 minute în fiecare bol, apoi se
va începe să se amestece cu bastoanele de agitare pentru 2-3 minute pentru fiecare
bucată de material. Procesul se reia de 2 ori.
Pasul 8: Se scot bucățile de țesătură, se pun în apă rece și se clătesc timp de 15
secunde, apoi se pun la uscat.
Pasul 9: Se adună toate grupurile care au făcut experimentul și are loc o discuție:
se rezumă rezultatele experimentului pentru fiecare echipă și se dezbate pe tema
“Care detergent este cel mai puțin dăunător mediului înconjurător?”
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Activitatea 3:
Obiective: A ajuta participanții să înțeleagă caracteristicile dioxidului de carbon /
CO2 (agent produs prin arderea combustibililor fosili și a materialelor organice)

Materiale:
o 3 lingurițe de bicarbonat de sodiu
o 1 litru de oțet
o 1 oală cu capac de 1 litru
o 5-10 lumânări pastile
o chibrituri
o un smartphone sau o cameră video.
Durată: 15-30 minute
Descriere:
Pasul 1: Participanții vor fi împărțiți în grupuri de câte 3 persoane, fiecare
trebuind să își aleagă unul din rolurile:
 Cercetător - ar trebui să se ocupe de experiment.
 Cameraman - ar trebui să-și folosească aparatul de fotografiat pentru
înregistrarea video a experimentului.
 Director - ar trebui să se asigure că totul se face în mod corespunzător.
Pasul 2: Se va pune bicarbonatul de sodiu în vas (strat gros de 1 cm).
Pasul 3: Se toarnă niște oțet pe stratul de bicarbonat de sodiu (ATENȚIE: nu
scuturați vasul). Oțetul va declanșa formarea de gaz în vas.
Pasul 4: Se așează lumânările pe masă și se aprind.
Pasul 5: Gazul care se acumulează în oală se toarnă încet peste lumânări.
Pasul 6: După terminarea experimentului, participanții sunt rugați să adauge o
voce pe fundal înregistrării video, în care explică ce s-a întâmplat.
Pasul 7: Discuție: Cum e corelat acest experiment cu emisia de CO2.
Pasul 8: Explicație:
 Acizii slabi pot fi eliberați de sarea lor printr-un acid mai puternic.
 Bicarbonatul de sodiu este sarea apei sodice (acid carbonic H2CO3), care
este un acid mai slab decât otetul. Oțetul eliberează acidul carbonic din
bicarbonatul de sodiu.
 Acidul carbonic se dezintegrează imediat în apă și dioxid de carbon.
 Dioxidul de bioxid de carbon este mai greu decât aerul, astfel încât acesta se
colectează în partea inferioară a recipientului.
 Deoarece este mai greu decât aerul, poate fi turnat.
 Dioxidul de carbon sufoca focul / flăcările
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Activitatea 4:
Obiective: introducerea unui proces elementar de chimie alimentară pentru a
crește gradul de conștientizare a consumului alimentar

Materiale:
cubulețe de zahăr
scrum din țigară, hârtie, frunze sau lemn etc.
tavă metalică
vas mare de apă
chibrituri/brichetă
o pereche de clești rezistenți la foc
Durată: 15 minute

Descriere:
Pasul 1: Spune-le participanților că le vei arăta un experiment (Dacă consideri că
este sigur, pot face ei experimentul).
Pasul 2: Arată-le zahărul și spune-le că îl vei arde.
Pasul 3: Întreabă-i ce cred că se va întâmpla.
Pasul 4: Acum pune cuburile de zahăr pe tava metalică.
Pasul 5: Încearcă să dai foc la primul cub de zahăr și lăsăi participanții să observe
ce se întâmplă.
Pasul 6: Acum ia niște cenușă și împrăștie-o peste celălalt cub.
Pasul 7: Încearcă să dai foc acestui cub de zahăr. Lasă participanții să observe
ceea ce se întâmplă de data aceasta.

Pasul 8:
Ce se întâmplă?
 Primul cub fără cenușă nu se va aprinde, deși datorită căldurii, zahărul
devine caramelizat.
 Cel de-al doilea cub cu cenușă prinde foc și va arde cu flăcări albastre.
Explicație?
 cenușa conține o cantitate mare de ioni de potasiu sub formă de oxid de
potasiu și carbonat de potasiu, care catalizează arderea zahărului.
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#Acțiune climatică - Luarea unor
măsuri urgente de combatere a
schimbărilor climatice şi a
impactului lor.

De peste zece ani, schimbările climatice au devenit mai drastice decât ne-am
fi imaginat vreodată. Este o realitate care ne afectează puternic viața, schimbând
atât prezentul, cât și perspectivele de viitor a milioane de oameni din întreaga
lume.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Oamenii vor fi bine pregătiți pentru pericole legate de climă și dezastre naturale.
• Abordarea problemelor legate de schimbările climatice în agendele guvernelor lor
și alocarea de resurse pentru combaterea schimbărilor climatice.
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Activitatea 1:
Durată: 30 de min
Materiale: 2 foi A4, pe prima fiind imprimat “Total de acord”, iar pe a doua “Nu
sunt de acord”, sfoară.

Pasul 1: Se crează o linie lungă din sfoară, la fiecare capăt având cele două foi
A4.

Pasul 2: Explicați că veți citi câteva afirmații și participanții trebui să se
poziționeze de-a lungul liniei în locul care reflectă cel mai bine opinia lor cu
privire la afirmație. Nu există răspunsuri "greșite" sau "corecte"!
Întrebările sunt:
 Schimbările climatice nu vor afecta cu adevărat oamenii.
 Toată lumea este la fel de responsabilă de schimbările climatice.
 Toți vom fi afectați de schimbările climatice în același mod.
 Trebuie să facem mai multe în legătură cu schimbările climatice.
Participanții sunt încurajați să argumenteze de ce au ales să se pozitioneze în locul
unde au făcut-o.

Pasul 3: Discuție:


“Vedeți lucrurile diferit după ce ați ascultat ideile celorlalți?”
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Activitatea 2:
Obiective:
 Identificarea și diferențierea tipurilor de energie, dezvoltarea abilității de a
gândi critic, dezvoltarea creativității și lucrului în echipă
Materiale: Post-it-uri și hârtie colorată în 2 culori, infografic cu Raportul
Energetic Mondial (http://c1cleantechnicacom-wpengine.netdnassl.com/files/2011/09/world-energy-report.jpg), 3 fotografii făcute în prealabil de
către fiecare participant care să arate dispozitive consumatoare de energie,
flipchart, markere
Durată: 40-50 minute

Descriere:
Pasul 1: Scrie cuvântul "Energie" pe o coală de flipchart, apoi roagă particianții
să se uite în jur și să identifice cât mai multe surse de energie pot. Încurajează-i săși împărtășească constatările astfel încât să puteți crea o mini-hartă în jurul
cuvântului "Energie" pe baza sugestiilor pe care le aduc. Desenează harta pe coala
de flipchart.
Pasul 2: Formează grupe de câte trei sau patru. Împarte post-it-urile și câte două
foi de hârtie colorată. Spune-le că cele două culori corespund surselor de energie
regenerabile și neregenerabile. Ar trebui să scrie pe post-it-uri diferite categorii de
energie și să le lipsească pe cele două coli de hârtie colorată.
Pasul 3: Atunci când termină, cere-le să menționeze două sau trei lucruri pe care
le cunosc deja despre formele de energie regenerabile / neregenerabile. Arată-le
infograficul "Raportul energetic mondial". Întrebați-i de ce cred că consumul
excesiv de energie are vreo importanță.
Pasul 4: Pe o altă coală de flipchart, scrie "Dacă noi am ..., casele noastre ar fi
mai prietenoase cu mediul".
Pasul 5: Notează răspunsurile pe care le aduc pentru a completa spațiul punctat
(de exemplu, dacă am deconecta dispozitivele atunci când nu le folosim / dacă am
folosi mai puțină energie electrică etc.).
Pasul 6: Treceți mai departe și propune-le participanților să își arate unii altora,
în grupele de câte 3-4, fotografiile pe care le-au pregătit. Spune-le că vor trebui să
aleagă sursele risipitoare de energie din fotografiile celorlalți și că se vor sfătui
între ei.
Pasul 7: Roagă participanții să fie atenți la limbajul folosit pentru a oferi sfaturi
(De ce nu încerci să ... / Ce-ai spune despre... / Poate că ai putea să ... / Ar trebui cu
siguranță să ...)
Pasul 8: Spune apoi fiecărui grup să aleagă o imagine dintre cele pregătite și să
vină cu trei sau patru moduri diferite de a rezolva această problemă energetică.
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Activitatea 3:
Obiective: Angajarea într-un proiect care le dă voie să își creeze propria casă/
propriul dispozitiv ecologic(ă) și îmbunătățirea abilităților de a lucra în echipă
Materiale: coli de flipchart, markere
Durată: 60 minute

Descriere:
Pasul 1: Dacă nu ați făcut împreună Activitatea II, arată-le participanților
fotografii cu case și aparate de uz casnic, povestindu-le apoi despre risipa de
energie din gospodării.
Pasul 2: Împarte participanții în grupe de câte patru și spune-le să discute despre
modul în care pot îmbunătăți casele și proiectarea aparatelor astfel încât să reducă
la minimum pierderile de energie.
Pasul 3: Cere-le grupelor să își imagineze că au propria companie. Folosind
imaginile caselor/aparatelor convenționale, trebuie să se gândească la modalități de
îmbunătățire a locuințelor sau de a crea dispozitive de economisire a energiei
interne, pentru a proteja mediul și a reduce impactul asupra schimbărilor climatice.
Pasul 4: Oferă fiecărei grupe câte o coală de flipchart și spune-le că în fiecare
echipă vor fi doi designeri și doi prezentatori. Designerii vor trebui să creeze
designul casei sau dispozitivului. Ei vor trebui să deseneze diferitele părți ale
acestuia și să scrie un scurt paragraf despre design, explicând cum sugestiile lor
vor face clădirile mai verzi și cum funcționează dispozitivul. Prezentatorii trebuie
să pregătească un discurs scurt care să explice beneficiile sugestiilor lor pentru
mediu, apoi își prezintă modelele pentru celelalte grupe, spun cum sunt diferite de
casele/ aparatele convenționale și răspund la orice întrebări pe care le pun ceilalți
participanți.
Pasul 5: Discutați împreună despre modul în care activitatea i-a ajutat să devină
mai familiarizați cu consumul de energie și cu modul în care energia ecologică ar
putea fi promovată și utilizată pe scară mai largă pentru a reduce impactul asupra
schimbărilor climatice.
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Activitatea 4:
Obiective: Dezvoltarea gândirii critice și folosirea imaginației pentru a vizualiza
modul în care lumea poate fi afectată în continuare de încălzirea globală
Materiale: flipchart, markere, coli A4, pixuri, laptop (videoproiector), materiale
video, fotografii și citate online

Pregătire:
 Video https://youtu.be/n4e5UPu1co0 (Dacă participanții nu înțeleg limba
engleză, încearcă să le explici ceea ce se întâmplă în videoclip. Animațiile
sunt destul de sugestive, ar trebui să te ajute să îi faci să înțeleagă )
 Fotografii https://news.nationalgeographic.com/2015/12/151229-beforeafter-earth-features/
 https://climate.nasa.gov/images-of-change?id=590#590-porcupine-glaciercalves-in-british-columbia
 Citate https://www.brainyquote.com/topics/global_warming (Puteți folosi
Google Translate sau încerca să le traduceți împreună pentru a le avea în
limba română)
Durată: 45-50 minute

Descriere:
Pasul 1: Arată-le participanților videoclipul de un minut de mai sus. (The Royal
Society, link-ul de youtube de la materiale)
Pasul 2: După vizionare, întreabă participanții ce cuvinte sau expresii au ieșit în
evidență în videoclip.
Pasul 3: Apoi, arată-le participanților imaginile despre încălzirea globală, înainte
și după, și cere-le să povestească ce simt legat de ceea ce văd. (Fotografiile de la
materiale)
Pasul 4: Pregătește un spațiu pentru ca participanții să poată sta în picioare.
Prezintă-le câteva informații despre încălzirea globală. Spune-le că extrema dreaptă
a sălii reprezintă "Da / Sunt de acord" și partea stângă este "Nu / Nu sunt de
acord". Acum, spune-le că, după ce au auzit fiecare afirmație, ar trebui să se mute
în partea dreaptă sau stângă a camerei, în funcție de cum cred ei că informațiile
sunt adevărate sau nu. Dacă nu sunt siguri, pot păstra o poziție intermediară.
(Facilitatorul își alege singur enunțurile informative pentru acest exercițiu, în
funcție de nivelul participanților și felul în care sunt ei obișnuiți să perceapă
lucrurile.)
Pasul 5: Discutați apoi despre citate care vizează încălzirea globală. Roagă
fiecare participant să vorbească, pe rând, despre cum se simte în legătură cu câte
un citat sau două.
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Pasul 6: Notează acum, pe coala de flipchart "Dacă (ne-)am fi oprit ... nu am fi
..." și "Este timpul să ne...".
Pasul 7: Pe câte o bucată de hârtie, cere-le participanților să scrie trei declarații
folosind aceste structuri, legat de ceea ce simt că s-a întâmplat din cauza încălzirii
globale. Aleg apoi una dintre cele trei declarații și o scriu din nou pe o altă foaie de
hârtie, după care desenează un fel de scară de la 0 la 5 lângă enunț.
Pasul 8: Foile cu enunțul și scara trec acum, prin rotație, pe la fiecare și fiecare
evaluează declarațiile celorlalți. Ar trebui să utilizeze scara 0-5 de lângă fiecare
enunț, care să cuprindă un număr în funcție de cât de mult sunt de acord cu părerea
celuilalt. Declarațiile ar putea varia de la "Dacă nu s-ar fi risipit atât de multă apă,
multe părți ale lumii n-ar fi devenit deșerturi" la "E timpul să luăm mai în serios
consumul de energie". Dacă doresc, pot scrie și un comentariu sub declarația
celorlalți (de exemplu, "Sunt total de acord cu ceea ce ai spus și doresc ca mai
mulți oameni să simtă același lucru").
Materiale extra: Dacă doriți, mai este un filmuleț despre încălzirea globală și
schimbările climatice la care vă puteți uita. Din păcate, e realizat în limba engleză,
dar poate fi doar privit și apoi încercați să discutați împreună despre ce se întâmplă
în el: Daltonic Films – Scurtmetraj despre încălzirea globală
http://daltonicfilms.com/project/trouble-at-the-top-of-the-world/
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Activitatea 5:
Obiective: Familiarizarea cu procesul de creare a mediilor sustenabile,
îmbunătățirea abilităților verbale și de interpretare prin jocuri de rol
Materiale: 3 fotografii din zone diferite ale orașului vostru, fișe de lucru printate
(sau coli A4 pentru a le putea schița pe loc), pixuri
Durată: 50-60 minute

Descriere:
Pasul 1: Scrie numele orașului vostru pe o coală de flipchart și roagă participanții
să se gândească la cuvinte pe care le asociază cu acesta.
Pasul 2: Grupează vocabularul în cuvinte pozitive și negative. Cere-le să observe
grupul care are mai multe cuvinte și să-i întrebe de ce cred că s-a întâmplat să fie
așa.
Pasul 3: Arată-le (sau trimite-le) participanților cele trei imagini din diferite zone
ale orașului vostru și cere-le să acorde atenție oricăror asemănări sau deosebiri
dintre imagini.
Pasul 4: Roagă-i să identifice problemele pe care le observă în imagini, de ex.
Traficul aglomerat, clădirile vechi, lipsa zonelor verzi etc.
Pasul 5: Cere-le să se gândească la modul în care orașul vostru ar putea fi
îmbunătățit și oferă-le timp pentru a completa tabelul din fișa de lucru de mai jos.
Pasul 6: Împarte apoi participanții în trei grupuri - ecologiști, designeri și cetățeni
- și explică rolul fiecărui grup. Ecologiștii trebuie să se gândească la modul în care
orașul poate deveni un loc mai ecologic. Designerii trebuie să se gândească la
materialele sau resursele pe care le-ar putea folosi pentru a transforma orașul întrun spațiu durabil. Cetățenii ar trebui să se concentreze asupra modalităților de
promovare a durabilității pentru persoanele din comunitatea lor.
Pasul 7: Încurajează-i să utilizeze resursele online dacă au telefoane cu acces la
internet. Ar trebui să-și scrie ideile în forma unor puncte cheie (bullet points) pe
câte o foaie per grupă. Ar trebui să își exprime opiniile în propriile cuvinte și să nu
se îngrijoreze prea mult dacă nu folosesc terminologie specializată.
Trafic (numărul de mașini, autobuze)

Zone verzi
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Clădiri

Transport
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#Viața acvatică - Conservarea şi
utilizarea durabilă a oceanelor,
mărilor şi a resurselor marine
pentru o dezvoltare durabilă.
Avansarea folosirii sustenabile și conservării oceanelor continuă să aibă nevoie de
strategii eficace și de o administrare gata să combată efectele adverse ale supraperscuitului, ale creșterii nivelului de aciditate din oceane și ale agravării situațiilor
de eutrofizare de pe coaste. Extinderea ariilor protejate pentru biodiversitatea
marină, intensificarea capacității de cercetare și creșterea finanțărilor pentru știința
oceanelor sunt de o importanță critică în vederea conservării resurselor marine.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Reducerea poluării marine până în 2025, întrucât se datorează, în mare parte,
activităților antropogene de pe uscat.
• Adoptarea legilor care interzic pescuitul ilegal, supra-perscuitul și alte practici
distrugătoare ce implică pescuitul.
• Oferirea de sprijin financiar pentru țările cele mai sărace și pentru insulele mici
cu scopul de a proteja și de a avea o administrare mai bună a resurselor marine, cu
privire la generațiile viitoare.
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Activitatea 1:
Obiective: Învățarea despre deșeurile care ne poluează mările și râurile.
Loc: Organizați o drumeție, ieșire sau camp lângă un râu sau o plajă locală.
Apreciați riscurile activității înainte de a pleca.

Materiale: Mănuși groase de cauciuc, saci de gunoi și alte elemente protectoare,
clipboard-uri, hârtie și pixuri

Durată: peste o oră și 20 de min
Descriere:
Pasul 1: Activitate (+60 min): Răspândiți-vă de-a lungul plajei sau malului râului
în grupuri mici. O persoană din fiecare grup trebuie să noteze tot gunoiul care este
colectat - din ce material este făcut? Câte obiecte au fost colectate? Dacă sunteți pe
plajă, colectați separat obiectele de plastic. Adunați-le și aranjați-le după un design
colorat - ați putea face poze pe care să le folosiți apoi în postări, anunțuri etc.

Pasul 2: Follow up (+20 min): După colectarea deșeurilor, priviți videoclipul
următor Project Aware - The Ugly Journey of Our Trash sau purtați o discuție despre
poluarea apei. Ajută-i pe participanți să înțeleagă ce pot face chiar ei pentru a face
diferența - să folosească mai puțin plastic, să se gândească la ce aruncă în toaletă,
să nu arunce gunoiul oriunde, să organizeze mai multe sesiuni de ecologizare pe
plajă sau pe malul râurilor, alături de alte oganizații locale.
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Activitatea 2:
Obiective:
 Partcipanții să poată scrie o poezie în formă de caracatiță care
sărbătorește marea.
Materiale: poze cu marea, și văzută din exterior, și în adâncimea ei, foi cu
conturul unei caracatițe
Durată: 30-40 minute

Descriere:
Pasul 1: Arată participanților o varietate de poze ale oceanului în diverse stări calm, însorit, furtunos etc.
Pasul 2: Se face un brainstorming în care se cere participanților să spună cu
substantive(de exemplu valuri, spume), adjective (de exemplu, spumante,
strălucitoare, liniștite, și se scriu pe o foaie.
Pasul 3: Se arată imagini subacvatice.
Pasul 4: Se face un brainstorming în care se cere participanților să spună cu
substantive(de exemplu pește, corali, alge marine, anemone ), adjective (de
exemplu misterioase, colorate, frumoase etc.) și se scriu pe o foaie.
Pasul 5: Se dau foile cu conturul caracatiței și se lucrează individual sau în
echipe după următorul model:
 Primele trei tentacule: deasupra apei
 Linia 1: substantiv adjectiv substantiv adjectiv substantiv
 Linia 2: adjectiv și adjectiv
 Linia 3: substantiv adjectiv
 Cele două tentacule din mijloc: tranziția
 Se duc în jos
 Într-o lume diferită
 Ultimele trei tentacule: sub apă
 Adjectiv substantiv adjectiv substantiv
 Adjectiv și adjectiv
 Adjectiv substantiv

Exemplu:
Apă strălucitoare, valuri albe
Vastă și inspirată
Ocean albastru
Se duc în jos
Într-o lume diferită
Ținând ierburi, pești colorați
Misteriose și surprinzătoare
Adâncimi întunecate
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Activitatea 3:
Obiective: Participanții să scrie o poezie despre cum să păstreze plajele curate
Materiale: poze sau clipuri cu plajele îngrădite cu gunoaiele pe care oamenii l-au
lăsat.

Durată: 30-40 de minute
Descriere:
Pasul 1: Se arată pozele/clipurile participanților
Pasul 2: Discută cu ei despre cum au ajuns acolo acele deșeuri (de exemplu,
oamenii care lasă ambalaje de mâncare) și despre efectele gunoiului (de exemplu,
materialul plastic poate fi otrăvit dacă este consumat de animale marine)
Pasul 3: Se face un brainstorming cu o listă de reguli pe care oamenii care vin la
plajă ar trebui să le urmeze.
Pasul 4: Participanții vor fi împărțiți în grupuri și vor avea de compus o poezie
după următorul șablon, folosind ideile provenite din brainstorming-ul anterior:
Dacă te duci astăzi la mare
Nu lăsa gunoiul să rămână
______________________
Dacă te duci astăzi până la mare
______________________
Ia resturile cu tine
______________________
Dacă te duci astăzi până la mare
______________________
Și vei avea o zi minunată!

Pasul 5: Poeziile vor fi recitate în fața celorlalți
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Activitatea 4:
Obiective: Participanții vor scrie un discurs despre pescuitul excesiv din punctul
de vedere al peștilor.
Materiale: Durată: 60-90 de minute

Descriere:
Pasul 1: Discuție:
Ce este pescuitul excesiv?
 De ce pescuitul excesiv este o problemă?
 Ce pot face pentru a ajuta?
Pasul 2: Se vor forma 2 grupuri, primul grup va trebui să țină un discurs, iar al
doilea să ia notițe și să vină cu soluții.


Discursul va fi susținut, după următoarea poveste:
Ești unul dintre ultimii pești din partea ta de ocean. Multe rude și alte tipuri
de pești care au fost prietenii și vecinii au dispărut pentru totdeauna, fie prin
pescuitul excesiv fie prin transportul maritim excesiv. Iar dacă au avut noroc să
scape, au migrat în alte părți ale oceanului. Iar tu, printre singurii pești rămași aici,
ești foarte îngrijorat de viitorul familiei și rudelor tale apropiate.
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Activitatea 5:
Obiective: Participanții să aibă o viziune pentru viitorul oceanelor
Materiale: coli A4
Durată: 40-50 minute
Descriere:
Pasul 1: Participanții vor fi împărțiți în 3 grupuri, fiecare reprezentând o
problemă: pescuitul excesiv, poluarea și schimbările climatice
Pasul 2: Fiecare grup va trebui să răspundă la întrebarea “Ce pot face oamenii
pentru a putea rezolva această problemă?”
Pasul 3: Fiecărui grup i se va da o foaie de hârtie, și vor trebui să facă un
brainstorming de dorințe/idei pentru fiecare topic: pești marini (peceți, delfini,
broaște țestoase), păsări marine, plaje, recife de corali, animale polare, oameni
afectați de cicloane sau care locuiesc în zone de coastă joase.
Pasul 4: Cereți fiecărei echipe să își selecteze cele mai bune idei și să le prezinte
public
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#Viața terestră - Protejarea,
restaurarea şi promovarea utilizării
durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor,
combaterea deșertificării, stoparea şi
repararea degradării solului și
stoparea pierderilor de biodiversitate.

La începutul secolului al XXI-lea ne este amintit constant faptul că viața pe uscat
este în pericol grav. Ecosistemele terestre se înfundă, pădurile dispar rapid,
deșertificarea se răspândește, biodiversitatea se diminuează. Multitudinea de
tratate, organizații, fundații, alianțe, organizații de caritate și campanii atestă
tocmai complexitatea problemei și nevoia de conștientizare și de acțiune. În
prezent, aproximativ 13 milioane de hectare de păduri sunt pierdute în fiecare an,
în timp ce degradarea persistentă a terenurilor uscate a dus la deșertificarea a 3,6
miliarde de hectare.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Protejarea și conservarea ecosistemelor (de exemplu, deșerturi și păduri tropicale)
prin respectarea acordurilor internaționale semnate.
• Reducerea defrișărilor și plantarea mai multor copaci în vederea reîmpăduririi.
• Protejarea și prevenirea dispariției speciilor pe cale de dispariție; interzicerea
vânatului necontrolat și traficului de specii protejate de floră și faună.
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Activitatea 1:
Durată: 30 de min
Materiale: Cardurile “O lume fără păduri tropicale”
Plantele din pădurile tropicale sunt folosite în
medicamente ce încearcă tratarea unor boli
incurabile. Dacă pădurile sunt distruse, pierdem
șansa de a descoperi noi medicamente importante.

Pădurile tropicale pompează căldura din
regiunile fierbinți ale lumii în regiunile mai
friguroase și fără ele climatul se va schimba.

Când pădurea este tăiată, oamenii care trăiesc
acolo își pierd casele și modul de viață.

Bolta copacilor asigură umbra, răcind mediul
înconjurător.

Mai mult de jumătate din speciile de animale din
lume trăiesc în pădurile tropicale. Când pădurea
este distrusă, speciile mor și biodiversitatea se
pierde.

Pădurile absorb și stochează carbonul. Atunci
când pădurea este curățată, carbonul este
eliberat ca dioxid de carbon care contribuie la
schimbările climatice.

Pădurile tropicale au evoluat de-a lungul a
milioane de ani și, odată ce au fost tăiate, durează
mulți ani pentru ca ele să se refacă.

Persoanele care trăiesc în și în jurul pădurilor
tropicale depind de apa dulce pentru a-și crește
culturile și a rămâne sănătoase. Dacă pădurea
este tăiată, aportul de apă scade, pe măsură ce
precipitațiile scad.

Copacii sunt tăiați pentru a planta boabe de soia și
ulei de palmier. Chimicalele pulverizate pe acești
copaci poluează râurile, ucid multe pești, distrug
culturile oamenilor și pot provoca probleme de
sănătate.

Copacii absorb dioxidul de carbon și eliberează
oxigenul, purificând aerul pe care îl inspirăm.
Fără păduri tropicale, aerul nostru va fi mai
poluat.

Pasul 1: Explicați că, în timp ce se fac eforturi pentru a proteja pădurile tropicale,
acestea sunt încă amenințate de distrugere. În fiecare minut, o zonă echivalentă cu
25 de terenuri de fotbal este distrusă. Această activitate are scopul de a arăta ce se
va întâmpla dacă vom continua să distrugem pădurile tropicale la această rată.
Pasul 2: Formați echipe de 4-5 oameni. Fiecare echipă va primi setul de carduri:
“O lume fără păduri tropicale”. Cardurile trebuie sortate în două categorii: "Cum
defrișarea pădurilor afectează oamenii, plantele și animalele care trăiesc în ele" și
"Cum defrișarea pădurilor ne afectează la nivel global”.
Pasul 3: Cardurile vor fi clasificate de la problemele considerate majore, cele mai
importante, la cele mai puțin importante. Fiecare grup va argumenta decizia făcută.
Pasul 4: Utilizați informațiile din carduri pentru a vorbi despre impactul
pădurilor, a oamenilor, a biodiversității și a schimbărilor climatice. Încurajați-i să
reflecteze atât asupra impactului global, cât și asupra impactului local.
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Activitatea 2:
Obiective:
 Conștientizarea importanței pădurilor și încurajarea participanților de a-și
exprima ideile în scris într-un mod diferit
Materiale: coli A4, pixuri, fișa de lucru dată
Fișa de lucru: Pădurile sunt importante pentru că…
Blochează

Aer

Curăță

Zgomot

Controlează

Apă

Oferă

Umbră

Produc

Temperatura

Protejează

Sălbăticie

Reduc

Oxigen

Furnizează

Biodiversitate
Inundații
Cherestea
Medicamente
Locuințe pentru oameni și animale sălbatice
Dioxid de carbon

Durată: 60 min
Descriere:
Pasul 1: Faceți un brainstorming cu participanții ca răspuns la întrebarea "De ce
sunt pădurile importante / valoroase …?".
Pasul 2: Prezintă participanților fișa de lucru cu privire la importanța pădurilor (a
se vedea Materialele). Roagă-i să formuleze propoziții cu privire la importanța
pădurilor. De exemplu: "Pădurile oferă locuințe pentru oameni și animale."
Pasul 3: Spune-le participanților despre conceptul de poezie vizuală (concrete
poetry). Explică-le că acest tip de poezie are o formă care se potrivește cu tema sa.
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De aceea se numește poezie vizuală. Forma pe care o fac cuvintele este la fel de
importantă precum mesajul poeziei. În cazul nostru, forma poeziei ar fi un copac.
Pasul 4: Invită-i să reflecteze asupra etapei anterioare cu privire la importanța
pădurilor. Apoi, propune-le să scrie propria lor poezie pe această temă. Mai întâi o
scrie fiecare pe câte o bucată de hârtie, fără să o pună în formă. Roagă-i să lase frâu
liber imaginației, mai ales pentru că poezia nu trebuie să rimeze neapărat. De
asemenea, nici nu trebuie să se îngrijoreze de lungimea poeziei.
Pasul 5: Atunci când își termină poemele, pot desena conturul unui copac pe o
bucată de hârtie și potrivesc cuvintele cu forma. Când sunt gata, invită-i în față, pe
rând, pentru a-și citi și prezenta creația.
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Activitatea 3:
Obiective:
 Menținerea atenției și observarea atentă a unui lucru în liniște, creșterea
nivelului de curiozitate prin rutina vezi-gândește-întreabă-te (see-thinkwonder)
Materiale: laptop/telefoane cu acces la internet
Imaginea creată de Santiago Pejac (în cazul în care link-ul nu se poate accesa)
Durată: 50 minute

Descriere:
Pasul 1: Întreabă participanții dacă vizitează păduri din oraș/județ/zonă/țară și în
ce contexte o fac, cât de des, de ce și dacă le place.
Pasul 2: Arată-le apoi această imagine ilustrând o creație de artă stradală a lui
Santiago Pejac:
https://i.pinimg.com/originals/4f/17/7f/4f177fd80afa499af0e673f9ec5814ee.jpg
Pasul 3: Solicită-le să o observe în liniște, să îi ofere atenție detaliată pentru
câteva minute și să reflecteze asupra următoarelor trei aspecte:
o Ce vezi?
o Ce crezi despre asta?
o Ce te face să te întrebi?
Pasul 4: Atunci când simți că timpul acordat pentru observarea imaginii în liniște
a expirat, cere-le participanților să își împărtășească răspunsurile cu ceilalți.
Continuă să le pui întrebări, la care pot răspunde liber acum:
o Unde credeți că puteți găsi această creație?
o De ce credeți că artistul a făcut-o?
o Cum te face să te simți?
o Care credeți că îi este mesajul?
o Vă puteți gândi la un titlu?
Pasul 5: După aceea, dezvăluiți-le că este o creație de artă stradală și că titlul ei
este “Ne ucidem pe noi” ("Killing ourselves"), realizată de artistul Santiago Pejac.
Ajută-i să înțeleagă apoi faptul că arta stradală folosește slogane simple și imagini
provocatoare, puternice pentru a răspândi idei importante și inspiraționale în
moduri ușor de reținut. O astfel de creație poate inspira oamenii la acțiune sau cel
puțin să le reamintească de tot felul de chestiuni relevante.
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Activitatea 4:
Obiective: Explorarea mai multor perspective din care poate fi privit un aspect,
stimularea empatiei, dezvoltarea înțelegerii în profunzime
Materiale: laptop conectat la internet (sau fotografii pregătite în prealabil cu
conținutul diapozitivelor) pentru a accesa link-ul
https://www.slideshare.net/secret/uw9YDUnBqWpEHF care conține o prezentare
online despre urangutani, pixuri, coli A4
Durată: 60 minute

Descriere:
Pasul 1: Întreabă participanții dacă știu unde trăiesc urangutanii. Afișați primul
diapozitiv din prezentarea online The Last Orangutans și citiți informațiile
introductive. (Link-ul îl găsiți la Materiale).
Pasul 2: Pentru fiecare dintre următoarele cinci fotografii (diapozitivele 2-6),
oferiți-le participanților câte cinci sau șase minute pentru a le privi și analiza, iar
apoi începeți discuțiile aferente. Participanții pot lucra individual sau în perechi.
Următoarele întrebări te pot ajuta să te orientezi pentru fiecare fotografie:
• Fotografia 1:
 Cum te simți când te uiți la această fotografie? Încearcă să-ți explici sentimentele.
 Scena din această fotografie este calmă. Imaginează-ți că se întâmplă ceva care tulbură
această atmosferă calmă. Ce poate fi acest lucru?
• Fotografia 2:
 Imaginează-ți ce este în jurul acestei imagini. Face parte din ceva mai mare?
 Imaginează-ți că această fotografie apare într-o revistă de mediu. Ce fel de cuvinte sau
propoziții crezi că apar în dreptul ei?
• Fotografia 3:
 Imaginează-ți că ești una dintre persoanele din această fotografie. Ești îngrijorat. De ce?
Scrie câteva lucruri despre care îți faci griji.
 Ai fost acolo și ai văzut ce sa întâmplat. Există un gând, o propoziție, o întrebare care
trece prin mintea ta. Ce este? Notează.
• Fotografia 4:
 Ia în considerare următoarele adjective: înspăimântător, enervant, deranjant, alarmant,
trist, rece. Care dintre aceste adjective îți descriu cel mai bine sentimentele față de această
fotografie? De ce? Încearcă să-ți explici alegerea. Adaugă alte adjective dacă este nevoie.
 Scrie un catren care să surprindă sentimentele pe care ți le trezește această fotografie.
Utilizează cel puțin unul dintre adjectivele enumerate mai sus.
• Fotografia 5: Cere-le participanților să pătrundă în interiorul imaginii și să-și imagineze că
sunt urangutanul sau unul dintre oamenii din fotografie. Asigură-te că există o reprezentare egală
a acestor două perspective, în cazul în care participanții manifestă masiv o preferință pentru unul
dintre cele două roluri. Din perspectiva aleasă, ei vor trebui să răspundă la următoarele întrebări,
pe rând, astfel încât toată lumea să le poată auzi răspunsul:
 Ce percepi / înțelegi?
 Ce crezi despre asta?

De ce îți pasă?
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#Pace, justiție și instituții eficiente Promovarea unor societăți pașnice și
incluzive pentru o dezvoltare
durabilă, a accesului la justiție pentru
toţi şi crearea unor instituții eficiente,
responsabile şi incluzive la toate
nivelurile.
Optimismul legat de viitor nu le este foarte la îndemână oamenilor, nici chiar celor
cunoscuți,
Probabil două treimi dintre oameni vor fi eradicați … într-un război purtat cu
bombe atomice, prezicea Albert Einstein. George Orwell a înfățișat o imagine chiar
mai sumbră cu privire la ceea ce credea el că este pregătit oamenirii Dacă vrei să
vezi viitorul, imaginează-ți o cizmă călcând fața unui om-pentru totdeauna.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
•Stoparea violenței la în lume și a morților datorate ei.
•Suprimarea abuzurilor, exploatărilor, traficului și tuturor formelor de violență și
tortură asupra copiilor
•Însușirea angajamentului că toată lumea are acces egal la justiție în țara proprie
sau la nivel internațional.
•Combaterea actelor ilegale și corupției sub orice formă.
•Îmbunătățirea instituțiilor de state care inspiră încredere cetățenilor.
•Asigurarea că cetățenii sunt consultați și guvernele iau decizii având în vedere
interesul copiilor și adulților. De pildă, copiii și tinerii trebuie să fie consultați
înainte ca o lege care le afectează viețile să fie semnată.
•Asigurarea că tuturor copiilor le este dată o identitate, incluzând înregistrarea la
naștere.
•Asigurarea că toți oamenii au acces liber la informație.
•Consolidarea instituțiilor care previn violența, terorismul și actul ilegal.
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Activitatea 1:
Obiectiv: Reflectarea asupra relevanței dreptului nostru de a participa la vot.
Materiale: O colecție de jetoane sau dopuri de plastic, Articolul 12 din Drepturile
Copilului din convenția ONU:
“ARTICOLUL 12
1.Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-şi
exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îi priveşte, opiniile copilului 4
urmând să fie luate în considerare ţinându-se seama de vârsta sa şi de gradul său
de maturitate.
2.În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice
procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, fie direct, fie printr-un
reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedură
din legislaţia naţională. ”

Durată: +50 de min
Pregătire: Selectează o serie de întrebări și cere-le participanților să voteze. De
exemplu, ‘Ne-ar plăcea să avem o pauză de gustări în mijlocul întâlnirii’.
Etichetează 2 castroane sau orice fel de recipiente cu ‘Da’ și ‘Nu’.

Descriere:
Pasul 1: Activitate (+20 min): Distribuie în mod egal dopurile, invitând grupul să
voteze aspectele care sunt importante pentru ei. Citește prima întrebare și cere-le să
voteze cu ‘Da’ sau ‘Nu’. Numără și notează voturile. Colectează și redistribuie
dopurile, dar sari peste câțiva dintre participanți, astfel încât nu pot vota. Repetă
această activitate până când epuizezi toate întrebările.
Pasul 2: Discuție (30 min): După votare, întreabă-i cum s-au simțit legat de faptul
că au fost lăsați pe dinafară atunci când ar fi vrut să voteze o problemă de interes.
Cred că tinerii (16+) ar trebui să voteze în România? Convenția ONU a Drepturilor
Copilului, Articolul 12, afirmă că este unul dintre drepturile copiilor să participe în
procesele de luare de decizii care sunt relevante pentru viața lor. Simt că există
oportunități în care să își facă vocile auzite? În grupul lor? La școală? În
comunitatea lor? În altă parte?
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Activitatea 2:
Obiective:
 Să se aducă istoria la viață, arătând o legătură puternică între trecutul și
viitorul pe care încercăm să-l cream
 Să se dezvolte scrisul și abilitățile actoricești
Materiale:
 1 copie/șase participanți din pictura Dido Elizabeth Belle:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dido_Elizabeth_Belle#/media/File:Dido_Eliza
beth_Belle.jpg
 Tăiați fiecare imagine în șase bucăți.
 copii ale tabelului de lucru (prezentat mai jos)
Durată: 60 minute

Descriere:
Pasul 1: Distribuie piesele de puzzle ale imaginii cu Belle grupurilor (1
poza/grup).
Pasul 2: Fiecare grup va încerca să reasambleze imaginea.
Pasul 3: Discuție:
 Când crezi că portretul a fost pictat?
 Cine ar putea fi cele două fete?
 Ce sugerează expresiile lor faciale și cele generale?
 Ce ar putea fi relația dintre ele?
 Există ceva neobișnuit în ceea ce privește pictura?
Pasul 4: Feedback ->Acest portret din secolul al XVIII-lea a fost singurul din
timpul său ce arăta o fetiță albă și una neagră în contextul de prietene și că, pentru
cineva care trăia atunci, imaginea ar fi fost șocantă: o fată de culoare îmbrăcată
aproape la fel de luxos ca partenera ei albă.
Pasul 5: Cere tinerilor să încercuiască în mod individual numerele din tabelul de
mai jos (1-dezacord total, 5- de acord total), apoi grupează-i pe aceia care au
răspunsuri similare, pentru ca ei să poată veni cu argumente pentru alegerile lor.
Vor exista, probabil, două părți - acordul sau dezacordul - și astfel se va face o
dezbatere.
Legile sunt menite să schimbe lumea

1

2

3

4

5

Instituțiile, nu oamenii obișnuiți, pot face o diferență reală în lume.

1

2

3

4

5

Mai bine nici o instituție decât o instituție coruptă

1

2

3

4

5

"Dacă [o lege] este de o asemenea natură încât vă cere să fiți agentul nedreptății față de altul,
atunci, spun, încălcați legea" (Henry David Thoreau)

1

2

3

4

5

"În cea mai bună formă a sa, omul este cel mai nobil dintre animale; detașat de lege și justiție este
cel mai rău. "(Aristotel)

1

2

3

4

5
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Activitatea 3:
Obiective: Să lucrăm pentru un viitor mai corect
Materiale: copie a tabelului de lucru (prezentat mai jos)
Durată: 60 de minute
Descriere:
Pasul 1: Cere-le participanților să discute întrebarea "Dacă ai avea ocazia să ceri
public ceva de o mare importanță, ce ar fi și de ce?"
Pasul 2: Spune-le tinerilor să se gândească la ceva ce își doresc să se întâmple la
o scară mult mai largă (de ex. învățământ universitar disponibil tuturor) și să
susțină această dorință printr-un discurs, aducând câteva argumente.
Tabelul de mai jos îi va ajuta în crearea discursului, pe care urmează a-l susține
Care este visul meu?

De ce e așa important?

Ce obstacole am în cale?

Cum se poate realiza?

Cum se poate realiza?

Pentru cine vreau să fac asta?

Ce personalitate pot cita pentru a-mi susține ideea?

La ce emoție pot apela pentru a fi mai convingător?

Ce argumente logice pot avea?
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Activitatea 4:
Obiective: A spori gradul de conștientizare cu privire la cât de puternică este
vocea copilului în lupta ca drepturile fundamentale ale omului să fie acordate
tuturor și nevoia ca tinerii să fie proactivi în abordarea zonelor de nedreptate din
lume.
Materiale: videoclipul discursului Malalei (https://www.youtube.com/watch?v=QRh_30C8l6Y)
copii ale tabelului de lucru (prezentat mai jos)
Durată: 60 de minute

Descriere:
Pasul 1: Cere tinerilor să continue propoziția: “Dacă aș fi trăit într-o lume în care
n-aș putea merge la școală ... "
Pasul 2: După ce discutați despre posibilele consecințe și sentimente cu care
participanții s-ar confrunta, spune-le că aceasta este lumea în care s-a născut cel
mai tânăr câștigător al Premiului Nobel pentru Pace - Malala Yousafzai - și că ea a
fost împușcată din cauza promovării educației pentru toți.
Pasul 3: Pune clipulețul cu discursul Malalei și oferă-i fiecărui tânăr o foaie cu
tabelul de mai jos, unde vor trebui să completeze răspunsurile, pe parcursul redării
clipului.
Pentru cine vorbește Malala?

De ce menționează Martin Luther King și alte personalități?

Ce a făcut-o să adopte filosofia non-violenței?

Cum conectează educația de pace?

Despre ce alte țări vorbește Malala și de ce?

Care este mesajul principal al discursului său către lume și liderii săi?

Pasul 4: Pune tinerii să se gândească la situații care îi afectează fie personal, fie
afectează întreaga lume și să vină cu soluții.
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#Parteneriate pentru rezolvarea
obiectivelor - Consolidarea
mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global
pentru dezvoltare durabilă.

Măsuri strategice pentru atingerea obiectivului:
• Toate țările vor îndeplini aceste obiective până în 2030. Obiectivele globale ar
trebui să fie prezente în planurile naționale și fiecare stat va decide care probleme
sunt cele mai presante în țara lor.
• Fiecare stat va aloca resurse proprii pentru a atinge obiectivele. În plus, țările
dezvoltate ar trebui să se angajeze să sprijine realizarea obiectivelor în țările mai
puțin dezvoltate.
• Respectarea deciziilor de politică ale țărilor, cu condiția să fie consecvente.
• Statele își vor îmbunătăți datele și gestionarea statisticilor pentru a putea evalua
progresul fiecărui obiectiv.
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Activitatea 1:
Obiective:

 implicarea în mod activ, ca individ, în comunitate și sprijinirea înfăptuirii
ODD-urilor prin propriile acțiuni concrete
Materiale: laptop/PC, telefoane

Descriere:
Pasul 1: Alegeți o problemă și o organizație.
Pasul 2: Uitați-vă la site-ul organizației și vedeți dacă au proiecte existente la
care vă puteți alătura: curățarea plajelor, reciclarea telefonului mobil, curățarea
grădinilor, etc.

Pasul 3: Scrieți un e-mail organizației pentru a le spune că doriți să vă alăturați
uneia dintre inițiativele pe care le au.

Pasul 4: Promovați-vă proiectul făcând un videoclip, scriind un articol sau
prezentând o prezentare.
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Activitatea 2:
Obiective:

 dezvoltarea creativității orientate către rezolvarea de probleme și găsirea de
soluții
Materiale: telefoane cu acces la internet

Descriere:
Pasul 1: Spune-le participanților despre termenul Divizare Digitală (digital
divide). Stilmulează-i să încerce să ghicească despre ce e vorba dacă nu știu deja.
Pasul 2: Împarte participanții în trei grupuri. Cere fiecărui grup să vizioneze un
anumit videoclip de pe telefoanele mobile și să noteze ceea ce înțeleg despre
divizarea digitală și divizarea cunoștințelor.
o Grupul 1: https://www.youtube.com/watch?v=qQD5soc2r7Y
o Grupul 2: https://www.youtube.com/watch?v=cLFDDQi9ow4
o Grupul 3: https://www.youtube.com/watch?v=LNlhzuTSRFU
Pasul 3: După vizionarea videoclipului, fiecare grup compară notițele și verifică
dacă le-au înțeles cu toții. Aleg apoi un reprezentant din grup pentru a explica ce
au înțeles, în etapa următoare.
Pasul 4: Dezbateri: Reprezentanții din fiecare grup explică restului clasei ce au
înțeles sau nu au înțeles despre subiect.
Pasul 5: Grupurile aleg un alt videoclip din cele trei de mai sus, pe care îl
urmăresc atent și îl compară cu primul.
Pasul 6: Oferă-le aceste întrebări călăuzitoare pentru a răspunde pe o bucată de
hârtie:
o Cum diferă videoclipurile?
o Cum sunt ele similare?
o Ce informații noi ați învățat?
Pasul 7: Dezbateri: Într-un grup mare, roagă participanții să își citească
răspunsurile.
Pasul 8: Ridicați următoarele întrebări pentru întregul grup, astfel încât toată
lumea să poată contribui și să își spună părerea:
o Ați observat o formă de divizare digitală în care locuiți? Dacă da, spuneți
grupului despre asta.
o Cum putem diminua divizarea digitală în care trăim?
o Poate un individ să ajute la această problemă? Dacă da, explicați în ce fel.
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Activitatea 3:
Obiective: Materiale fotografii cu ape (laptop, videoproiector), flipchart, markere,
coli A4, pixuri

Descriere:
Pasul 1: Vorbește-le pe tema apei, împărtășind unele peisaje frumoase cu lacuri,
râuri, mări și oceane din România sau chiar orașul vostru. Poți aduce diferite poze
sau proiecta informațiile.
Pasul 2: Roagă-i pe participanți să discute în perechi diferitele moduri în care
este folosită apa: băutură, gătit, scopuri recreative, agricultură.
Pasul 3: Notează ideile sugerate de participanți pe o coală de flipchart.
Pasul 4: Propune-le să identifice modul în care apa este irosită la școală și acasă
prin crearea unei liste pe o foaie de hârtie. Spune-le să își împărtășească ideile oral
cu ceilalți.
Pasul 5: Creați împreună un poster "Eu conserv" cu toate ideile sau creați un fel
angajament/legământ pentru conservarea apei.
Pasul 6: Participanții trebuie apoi să pregătească un fel de inventar al apei de la
școala la care învață. În primul rând, trebuie să fie atenți unde se utilizează apa la
școală. Împarte-i pe grupe în funcție de școlile la care merg. În raportul de
inventar, participanții trebuie să includă: numărul de toalete (fete, băieți, personal),
zonele umede, numărul de chiuvete, fântânile de băut, piscine, dușuri, vestiare,
scurgeri de robinete sau de toalete.
Pasul 7: Un participant din fiecare grup este responsabil de păstrarea
înregistrărilor făcute.
Pasul 8: Odată ce toate datele sunt colectate, aceștia își pot împărtăși concluziile
cu celelalte grupe.
Participanții trebuie apoi să pregătească un fel raport individual privind căile și
mijloacele de economisire a apei pe baza tuturor informațiilor colectate. Fiecare
raport ar trebui să introducă principala idee, să explice și să extindă această idee, să
prezinte dovezi relevante pentru a sprijini soluțiile și să împărtășească concluziile
acestora. Și le prezintă, pe rând, în fața tuturor.
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Activitatea 4:
Obiective: Reflectarea asupra modului de găsire a soluțiilor și implementarea lor
pe mai multe nivele (local, zonal, național etc.)
Materiale:
Durată: 60 minute

Descriere:
Pasul 1: Notează pe o coală de flipchart următoarele enunțuri
"Oamenii săraci din Brazilia au nevoie de lumină în casele lor, dar nu își pot
permite să plătească facturi scumpe de energie electrică. Ce credeți că s-ar putea
face pentru a-i ajuta pe acești oameni?
Pasul 2: Invită participanții să aibă o discuție deschisă despre cum pot rezolva
acest aspect. Trebuie să dezvolte o conversație, subliniind problemele pe care le
preconizează cu privire la sugestiile date. Permite-le să-și împărtășească ideile
pentru aproximativ 15-20 de minute.
Pasul 3: Afișați un videoclip despre soluția găsită de un brazilian pentru această
problemă: https://youtu.be/p8BGxYYK4ac
Pasul 4: După vizionarea videoclipului, cere-le participanților să descrie soluția
și impresiile lor.
Pasul 5: Întrebați-i dacă știu despre alte idei interesante pe care oamenii le-au
avut deja pentru a rezolva probleme importante de genul acesta.
Pasul 6: Se lucrează apoi în grupuri de câte trei și caută o idee interesantă de
rezolvare a problemelor relevante, cum ar fi sărăcia, criminalitatea, lipsa educației,
mortalitatea infantilă, defrișările și speciile pe cale de dispariție pe YouTube sau
Google, idee pe care o prezintă ulterior celorlalte grupuri.

141

Surse și citări
1. https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-de-dezvoltaredurabila-odd-incluse-pe-agenda-2030-6402
2. http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-We-Want-DoublePage-Booklet-style_HiRes_English.pdf
3. https://www.scouts.scot/media/1595/17-activities-for-17-goals-print-friendly-scoutcards.pdf
4. https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/PUB_29200_Creativity_UN_SD
G_v4S_WEB.pdf
5. http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/12/manual-UNESCO.pdf

142

Și… concluzia

În încheiere, vă prezentăm o imagine generală asupra importanței
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă oferită din partea Guvernului României
pe site-ul oficial:
“Pentru a crea o lume mai sustenabilă și a se angaja în probleme legate de
sustenabilitae conform celor descrise în Obiectivele Dezvoltării Durabile
(ODD-uri), indivizii trebuie să devină factori de schimbare
pentru sustenabilitate. Ei au nevoie de cunoștinţe, aptitudini, valori și
atitudini care să-I motiveze să contribuie la dezvoltarea sustenabilă. Educaţia
este astfel crucială pentru realizarea dezvoltării sustenabile și Educaţia pentru
Dezvoltarea Durabilă este în special necesară pentru că determină cursanţii să
ia decizii informate și să acţioneze responsabil pentru integritatea mediului,
viabilitate economică și o societate justă pentru generaţiile prezente și
viitoare.”
Așadar, vă propunem să dați mai departe valorile și informațiile cu care
rămâneți după parcurgerea activităților din acest ghid, chiar și noncercetașilor. Cea mai relevantă schimbare o putem face împreună, noi,
oamenii.

Mulțumim!
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