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REZUMAT
Unul dintre obiectivele centrale ale proiectului BE-Rural este de a spori prin educație nivelul de
conștientizare și înțelegere a bioeconomiei, a dezvoltării durabile și a economiei circulare. Prezentul
raport cuprinde diverse resurse educaționale care pot fi folosite de cadrele didactice. Putem preconiza
că unele dintre aceste resurse vor fi integrate în orele de geografie, biologie, ecologie, tehnologie și/sau
administrarea afacerilor, dar modul în care pot fi cel mai bine folosite rămâne la latitudinea cadrelor
didactice.
Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii sau energie folosind ca principală resursă
materiale de natură biologică, în locul celor minerale sau fosile. Cu tehnologii care nu produc aproape
deloc deșeuri, folosind resurse regenerabile și biodegradabile, bioeconomia poate evita epuizarea
resurselor. Uniunea Europeană ia măsuri în direcția unei bioeconomii durabile și are o strategie care
urmărește promovarea bioeconomiei și evitarea atingerii limitelor ecologice. În toate materialele
didactice, tema transversală este legată de implicațiile pe care bioeconomia și produsele ecologice le
au asupra dezvoltării durabile, cu trimiteri explicite la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și la
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) cuprinse în aceasta.
Materialele din acest raport sunt destinate în principal cadrelor didactice din învățământul secundar
superior (elevi cu vârste între 12 și 18 ani) din Bulgaria, Letonia, Macedonia de Nord, Polonia și
România și au rolul de a susține predarea bioeconomiei, dezvoltării durabile și economiei circulare.
Pentru a facilita această utilizare, raportul este tradus în limbile bulgară, letonă, macedoneană, polonă
și română. Materiale didactice din prezentul raport sunt, de asemenea, menite să promoveze
participarea la dezvoltarea strategiilor regionale în domeniul bioeconomiei, ambiție generală a BERural.
Resursele educaționale au la bază o abordare de tip „durabilitate puternică”, evitând compromisurile
între aspectele sociale, economice și de mediu. Această abordare corespunde limitelor ecologice
prevăzute de Strategia europeană pentru bioeconomie.
Raportul prezintă cele patru produse realizate pentru proiectul BE-Rural și destinate predării
bioeconomiei, dezvoltării durabile și economiei circulare la nivel liceal, astfel:
•
•
•
•

Produsul 1 - 100 de resurse educaționale online, analizate
Produsul 2 - Prezentări noi în Power Point cu note pentru cadrele didactice
Produsul 3 - Noi seminare, teste cu întrebări și jocuri
Produsul 4 - Noi activități extrașcolare (cum sunt cluburile sau societățile elevilor)

Era important să se analizeze ce resurse există deja. Cele 100 de materiale didactice gratuite
disponibile online stau la dispoziția cadrelor didactice și demonstrează abundența resurselor
disponibile.
Un alt produs esențial constă în prezentările Power Point pe care le vor folosi cadrele didactice.
Acestea sunt „Introducere în bioeconomie”, „Bioeconomia și principii esențiale ale dezvoltării durabile”,
„Bioeconomia și ODD (și țintele asociate acestora)”, Bioeconomia și economia circulară”, Bioeconomia
în sectorul agricol”, „Bioeconomia în sectorul forestier”, „Bioeconomia în sectorul piscicol” și
„Bioeconomia în sectorul uleiurilor esențiale și plantelor pentru produse cosmetice/farmaceutice”.
Întrucât jocurile pot ajuta elevii să se implice mai mult în procesul de învățare, materialele didactice
cuprind jocuri, întrebări și răspunsuri și activități practice legate de bioeconomie, de dezvoltarea
durabilă, de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și de economia circulară. În fine, sunt
sugerate unele activități extrașcolare (cum sunt cluburile sau societățile elevilor), întrucât acestea
constituie contexte unice de introducere a noțiunilor noi sau suplimentare din domeniul bioeconomiei,
al dezvoltării durabile și al economiei circulare.
Raportul se încheie cu unele considerații finale și cu informații privind cele mai bune soluții pentru
prezentarea materialelor didactice online. Ca reacție la pandemia provocată de noul coronavirus
(Covid-19), raportul discută susținerea cursurilor online. UE își propune să dezvolte cea mai puternică
bioeconomie din lume, fiind fundamental să crească nivelul de conștientizare a valorii acesteia și a
modului în care este îngemănată cu dezvoltarea durabilă. Resursele educaționale BE-Rural cuprinse
în prezentul raport sunt menite să contribuie la acest aspect esențial.
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1 Introducere
Bioeconomia folosește resurse biologice regenerabile terestre și marine (cum ar fi plante de cultură,
păduri, pește, animale și microorganisme) pentru a produce alimente, materiale, servicii și energie.
Bioeconomia este un domeniu care cunoaște o creștere imensă în întreaga lume (consultați harta lumii
cu strategii în domeniul bioeconomiei, aici: BE-Rural, 2020b). Conform Comisiei Europene (2018),
bioeconomia are potențialul de a crea un milion de noi locuri de muncă ecologice până în anul 2030.
Important, scopul bioeconomiei este de a înlocui utilizarea resurselor fosile cu utilizarea resurselor
regenerabile (Heimann, 2019), putând astfel să contribuie la reducerea emisiilor de carbon.
Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea durabilă, întrucât folosește mai ales resurse
regenerabile și aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri, pentru a evita epuizarea
resurselor naturale. Conform lui Bell et al. (2018, p. 25) „bioeconomia oferă ocazii excelente de a
realiza o economie competitivă, circulară și durabilă, cu o bază industrială solidă, mai puțin dependentă
de carbonul fosil. O bioeconomie durabilă contribuie și la atenuarea schimbărilor climatice, oceanele,
pădurile și pământul fiind principalele medii de stocare a carbonului și putând da naștere unor emisii
nocive de CO2.
Proiectul BE-Rural își propune mai multe obiective ambițioase în ceea ce privește realizarea strategiilor
regionale pentru bioeconomie și a foilor de parcurs aferente. Unul dintre aceste obiective ambițioase
este de a spori prin educație nivelul de conștientizare și înțelegere a dezvoltării durabile și
bioeconomiei. Materialele cuprinse în acest raport sunt destinate în principal cadrelor didactice din
învățământul secundar superior (elevi cu vârste între 12 și 18 ani) din mai multe țări din Europa de Est
(vezi secțiunea 2) și au rolul de a susține cadrele didactice când predau bioeconomie, dezvoltare
durabilă și economie circulară. Unii dintre elevii din aceste țări cunosc limba engleză, dar nu toți. În
consecință, acest raport este tradus în bulgară, letonă, macedoneană, polonă și română. Aceste țări
au fost selectate pentru potențialul lor insuficient valorificat de a exploata bioeconomia (Colmorgen și
Khawaja, 2019). Materiale didactice din prezentul raport contribuie fundamental la dezvoltarea
participativă a strategiilor regionale în domeniul bioeconomiei (ambiția generală a BE-Rural).
Aceste resurse educaționale pot fi folosite și în alte contexte: în învățământul superior (de exemplu, în
universități), în alte țări sau ca sprijin pentru antreprenori. În toate materialele didactice, tema
transversală este legată de implicațiile pe care bioeconomia și produsele ecologice le au asupra
dezvoltării durabile, cu trimiteri explicite la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) (Adunarea
Generală a ONU, 2015).
Prezentul raport și resursele educaționale au la bază o abordare de tip „durabilitate puternică”, evitând
compromisurile între aspecte sociale, economice și de mediu (Gibson, 2013). Trebuie să existe
anumite limite dincolo de care nu se acceptă niciun compromis, astfel încât „linia de demarcație dintre
impacturile acceptabile și cele inacceptabile devine un aspect cheie al gestionării compromisurilor”
(Morrison-Saunders și Pope, 2013, p. 54). Această abordare corespunde limitelor ecologice prevăzute
de Strategia europeană pentru bioeconomie (Comisia Europeană, 2018) și este echivalentă cu ceea
ce Heimann (2019) denumește „bioeconomie durabilă”. Fără aplicarea principiilor dezvoltării durabile
puternice, bioeconomia poate avea efecte negative. De exemplu, „cererea mare de teren poate
conduce la acaparări, strămutări, distribuție inechitabilă a terenurilor în funcție de calitatea solurilor și
la pierderea terenurilor comunale” (Heimann, 2019, p. 52).
Raportul începe cu prezentarea contextului geografic și sectorial în care au fost create materialele
didactice și explică cum au fost acestea elaborate și testate. În continuare, raportul (și anexele sale)
prezintă cele patru produse realizate pentru proiectul BE-Rural în domeniul bioeconomiei, al dezvoltării
durabile și al economiei circulare, astfel:
•
•
•
•

Produsul 1 - 100 de resurse educaționale online, analizate
Produsul 2 - Prezentări noi în Power Point cu note pentru cadrele didactice
Produsul 3 - Noi seminare, teste cu întrebări și jocuri
Produsul 4 - Noi activități extrașcolare (cum sunt cluburile sau societățile elevilor)

Ca reacție la pandemia provocată de noul coronavirus (Covid-19), era important să se discute
susținerea cursurilor online. Învățământul online și hibrid (blended) poate diversifica experiența
învățării, poate spori accesibilitatea resurselor educaționale și, în condițiile pandemiei provocate de
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noul coronavirus, a devenit mai necesar ca oricând. În consecință, înainte de a prezenta concluzii și
perspective de viitor, raportul oferă unele sugestii privind folosirea online a materialelor didactice.

2 Contextul geografic și sectorial al resurselor educaționale
Proiectul BE-Rural dispune de cinci platforme regionale pentru inovare deschisă (PID) destinate
elaborării strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie. Cele cinci regiuni cuprinse de PID
indicate în figura 1 sunt: Vidzeme și Kurzeme în Letonia; Lagunele Szczecin și Vistula în Polonia;
Covasna în România; Stara Zagora în Bulgaria; și Strumica în Macedonia de Nord (BE-Rural, 2020a).
În elaborarea conținuturilor resurselor educaționale și selectarea studiilor de caz, s-a ținut cont de acest
context regional. Evident, limbile în care este tradus raportul sunt cele ale statelor implicate. În plus,
accentul cade pe un alt sector în fiecare regiune (de exemplu, pescuit/acvacultură, silvicultură,
agricultură sau industria ecologică), acesta fiind alt criteriu care a influențat elaborarea resurselor
educaționale.
a)

Kurzeme,
Latvia

Szczeci Lagoon,
Poland

Vidzeme,
Latvia

Vistula Lagoon,
Poland

b) Vidzeme și Kurzeme, Letonia: accent pe potențialul
produselor secundare ale gospodăririi silvice (anume, rărirea
arboreturilor, exploatarea crângurilor și plantațiilor silvice sau
curățarea vegetației de pe terenuri agricole abandonate).
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: accent pe
pescuitul pe scară redusă, în special pe exploatarea durabilă a
speciilor de pește puțin utilizate și de mică valoare.

Covasna,
Romania

Stara Zagora,
Bulgaria
Strumica,
North Macedonia

Approximate scale

Covasna, România: accent pe refacerea lanțurilor valorice
fragmentate și pe implementarea conceptului de economie
circulară în sectoarele industriale din județ (de exemplu,
prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile, produse
agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Stara Zagora, Bulgaria: accent pe noi tehnologii pentru
folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică, în combinație cu activități de turism.
Strumica, Macedonia de Nord: accent pe exploatarea
deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.

Figura 1: Regiunile implicate în proiectul BE-Rural: a) localizare geografică, b) sectorul de
interes (adaptat după BE-Rural, 2020a)

3 Cum au fost elaborate și testate resurse educaționale
Respectând principiile colaborării și transparenței (Abhold et al. 2019), cei nouă parteneri din consorțiul
care implementează proiectul BE-Rural (a se vedea tabelul 1), au fost invitați să își prezinte punctele
de vedere cu privire la conținuturile pe care ar trebui să le aibă resursele educaționale în domeniul
dezvoltării durabile, al economiei circulare și al bioeconomiei. Secțiunea 3.1 descrie derularea
consultărilor și finalitățile acestora.
Resursele educaționale au fost elaborate la Universitatea din Strathclyde, cu contribuția studenților
masteranzi. Procesul de elaborare a resurselor educaționale este descris în secțiunea 3.2. În final, pe
9 martie 2020, a avut loc un seminar la Universitatea din Strathclyde, cu scopul de a testa materiale
didactice și a obține feedback cu privire la acestea. Procesul și finalitățile sunt descrise în secțiunea
3.3.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

9

Tabelul 1: Cei nouă parteneri în proiectul BE-Rural care au contribuit la resursele educaționale
Logo
Denumire și link web
Scurtă descriere
Țara
Institutul Ecologic
https://www.ecologic.eu

Institut privat, independent, dedicat
soluționării problemelor sociopolitice
asociate cercetărilor în domeniul
dezvoltării durabile și promovării unor
politici de mediu progresiste.

Germani
a

Asociația Industriilor din
Bulgaria – Uniunea
Oamenilor de Afaceri din
Bulgaria (BIA)
https://en.bia-bg.com

Organizație neguvernamentală, cu
participare voluntară, care reprezintă
peste 100 de organizații sectoriale,
peste 100 de organisme regionale și
locale, organizații științifice, universități
și societăți comerciale.

Bulgaria

BIOCOM
https://biocom.de/

Societate comercială de top specializată
în comunicare și informare în domeniul
științelor naturii.

Germani
a

Institutul de Prognoză
Economică (IPE)
http://www.ipe.ro/

Parte a Institutului Național de Cercetări
Economice al Academiei Române.
Desfășoară proiecte de cercetare în
diverse domenii - economie, modelare
și prognoză economică, evaluarea
politicilor, studii empirice și prognoze pe
termen lung și scurt.

România

Institutul Național de
Cercetare în Sectorul
Piscicol Marin (NMFRI)
https://mir.gdynia.pl/

Desfășoară activități științifice de
specialitate și lucrări de cercetare și
dezvoltare în sprijinul dezvoltării
durabile a sectorului piscicol marin din
punct de vedere economic și al
mediului.

Polonia

Centrul Internațional
pentru Dezvoltarea
Durabilă a Sistemelor
Energetice, de
Alimentare cu Apă și de
Mediu - secția
macedoneană
(SDEWES-Skopje)
https://www.sdewes.org

Aduce laolaltă practicieni și oameni de
știință din diverse discipline asociate
dezvoltării durabile a sistemelor
energetice, de alimentare cu apă și de
mediu, cu scopul de a oferi
fundamentare științifică pentru politici în
următoarele domenii: dezvoltare
durabilă, economia „verde” și
îmbunătățirea administrației, schimbări
climatice, strategii de dezvoltare cu
emisii reduse, energie.

Macedon
ia de
Nord

Institutul de Stat de
Cercetare în Silvicultură
al Lituaniei (SILAVA)
http://www.silava.lv/

Organizație națională de cercetare care
are ca principale obiective obținerea de
noi cunoștințe pe baza metodelor
științifice și dezvoltarea tehnologiilor
inovatoare pentru promovarea
dezvoltării durabile și competitivității
sectorului silvic.

Letonia

Universitatea din
Strathclyde, Glasgow
https://www.strath.ac.uk

Universitate tehnică de top din UK,
fondată ca „spațiu al învățării utile”, care
desfășoară la nivel de excelență
internațională activități de cercetare,

Scoția,
UK
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Țara

educație și schimb de experiență cu
mediul de afaceri și cu societatea.
WIP Energie din
Resurse Regenerabile
https://www.wipmunich.de

Societate comercială de drept privat
activă în domeniul tehnologiilor de
producție a energiei din resurse
regenerabile, care oferă o serie de
servicii tehnice și non-tehnice de
specialitate clienților din industrie și din
sectorul public, la nivel internațional.

Germani
a

Sursa: BE-Rural (2019)

Contribuții ale membrilor consorțiului BE-Rural și ale cadrelor
didactice cu privire la conținutul resurselor educaționale
Idei cu privire la posibilele resurse educaționale au fost culese prima dată în aprilie 2019, cu ocazia
întâlnirii de lansare a proiectului BE-Rural. Optsprezece persoane lucrând în echipe de câte doi au
oferit feedback pe baza sondajului prezentat în anexa I. Apoi, în aprilie 2020, au fost consultați membrii
consorțiului BE-Rural și zece cadre didactice care și-au exprimat interesul de a participa la o școală
de vară pe tema bioeconomiei. În fine, în mai 2020, o versiune de lucru a prezentului raport (care
cuprinde și resursele educaționale realizate) a fost transmisă pentru revizuire și comentarii/opinii. În
total, 27 de persoane (din toate țările participante în proiectul BE-Rural) au comunicat idei legate de
sondajul din aprilie 2019 și de sondajul din aprilie 2020.
În figura 2, se observă că preferința generală este ca materiale didactice să vizeze nivelul de
învățământ liceal și să fie destinate mai mult cadrelor didactice decât elevilor (conform spuselor unui
participant, „ne adresăm elevilor prin intermediul profesorilor”). Un participant a sugerat că materiale
didactice ar putea fi folosite în relația cu întreprinderile mici și mijlocii (IMM). Materiale didactice din
prezentul raport se adresează în principal învățământului liceal, deși pot fi folosite în cu studenții și
chiar cu reprezentanții IMM-urilor.
90
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Figura 2: Răspunsuri la întrebarea „Căror grupuri trebuie să se adreseze în principal materialele
didactice pe tema dezvoltării durabile și bioeconomiei?”
Legenda: Ierarhizare de la 6 (cel mai important) la 1 (cel mai puțin important). Preferință ponderată cu cât este numărul mai mare, cu atât este mai preferată opțiunea. În acest grafic, învățământ secundar
= învățământ liceal.
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Și în aprilie 2019, și în aprilie 2020, participanții au fost întrebați ce format ar trebui să aibă materiale
didactice. Tabelul 2 prezintă opiniile a 27 de participanți și modul în care proiectul BE-Rural răspunde
acestor preferințe. Se observă că fiecare preferință exprimată este reflectată în materiale didactice
prezentate în acest raport, dar și în alte produse ale proiectului BE-Rural, cum este Manualul BE-Rural
deja publicat (Colmorgen et al., 2020) și broșurile privind magazinele pop-up organizate în proiectul
BE-Rural (de exemplu, Griestop et al. 2020).
Tabelul 2: Opinii privind formatul materialelor didactice; Modul în care BE-Rural a răspuns
acestor preferințe (cifrele din paranteze reprezintă numărul sugestiilor)
Tipul
materialului
didactic

Răspunsuri la întrebarea „Ce formă
considerați că trebuie să aibă
materialele didactice?” în sondajele
din aprilie 2019 și aprilie 2020

Cum răspunde BE-Rural acestor
preferințe

Prezentări

Prezentări (5)

Jocuri

Jocuri (23);

Teste cu
întrebări și
răspunsuri
(quiz)

Teste cu întrebări și răspunsuri (2)

Răspuns în Produsul 2 - Prezentări noi
în Power Point cu note pentru cadrele
didactice, descris în prezentul raport.
Răspuns în Produsul 3 - Noi seminare,
teste cu întrebări și jocuri, descris în
prezentul raport.
Răspuns în Produsul 3 - Noi seminare,
teste cu întrebări și jocuri, descris în
prezentul raport.

Seminare

Seminare pentru copii (1); Materiale
pentru discuții de grup (1); Materiale
pentru studiu interactiv (1)

Răspuns în Produsul 3 - Noi seminare,
teste cu întrebări și jocuri, descris în
prezentul raport.

Instrumente
online

Instrumente online (4)

Răspuns în Produsul 1 - 100 de
resurse educaționale online, analizate

Filme

Filme (5)

Portofoliu
de produse
ecologice

Catalog cu imagini (1); Informații simple
și exemple (1)

Manual

Broșură sau manual (9)

Altele

Exemple de produse reale (1); Utilizarea
produselor concrete (1); Produse și
experiențe tangibile (1); Excursii (1)

Răspuns în Produsul 1 - 100 de
resurse educaționale online, analizate
Răspuns în Produsul 3 - Noi seminare,
teste cu întrebări și jocuri, descris în
prezentul raport. Plus broșurile privind
magazinele pop-up organizate în
proiectul BE-Rural (e.g. Griestop et al.
2020).
Răspuns prin publicarea Manualului
BE-Rural (Colmorgen et al., 2020)
Acestea își găsesc răspunsul în
Produsul 4 - Noi activități extrașcolare
(cum sunt cluburile sau societățile
elevilor), descris în prezentul raport.

În aprilie 2020, participanții au fost întrebați cum consideră că ar putea fi cel mai bine folosite
materialele didactice în școli. De exemplu, resursele educaționale ar trebui integrate în materii sau
cursuri care se predau deja (științe, arte, biologie) sau ar trebui să se creeze noi cursuri sau module?
Dintre cele opt persoane care au răspuns acestei întrebări, cinci au considerat că este mai bine ca
materialele didactice să fie integrate în materii sau cursuri care deja se predau. Materiile menționate
au fost: științe, biologie (2), științele pământului și mediului, materii tehnice și chiar lucru manual.
Materialele prezentate în acest raport au fost elaborate în sistem modular, astfel încât pot fi integrate
în materii care se predau deja sau pot fi folosite pentru elaborarea unor cursuri noi.
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Contribuția masteranzilor de la Universitatea din Strathclyde la
elaborarea resurselor educaționale
Dr. Elsa João (șef de lucrări, Catedra de Construcții Civile și Ingineria Mediului din cadrul Universității
din Strathclyde, Glasgow, Scoția) a fost cercetătorul principal care a elaborat resursele educaționale.
Modulul „Economie circulară și transformări pentru dezvoltare durabilă”, predat de Dr. João, a fost
folosit pentru a crea și testa unele dintre materiale. Masteranzii care studiază la Universitate au
contribuit la elaborarea resurselor didactice, așa cum se arată în secțiunile 3.2.1 și 3.2.2.

3.2.1 Elaborarea produsului 1
Identificarea unui set bogat și relevant de resurse în domeniul economiei circulare, al bioeconomiei
și/sau al obiectivelor de dezvoltare durabilă / dezvoltării durabile a început cu o evaluare a multitudinii
de astfel de resurse disponibile online. În cadrul modulului „Economie circulară și transformări pentru
dezvoltare durabilă”, 95 de studenți au fost invitați să găsească pe Internet resurse educaționale în
domeniul bioeconomiei, al economiei circulare sau al dezvoltării durabile pe care le consideră deosebit
de folositoare și interesante. Studenții aveau diverse specializări (a se vedea caseta 1) și proveneau
din diferite țări, ceea ce a contribuit la bogăția acestor informații.

Caseta 2: Gama largă de specializări ale studenților care parcurg modulul
postuniversitar „Economia circulară și transformări în direcția dezvoltării durabile”
Master în inginerie, inginerie aeromecanică
Master în inginerie, construcții civile și ingineria mediului
Master în inginerie, inginerie mecanică
Master în inginerie, inginerie mecanică cu componentă de aeronautică
Master în inginerie, inginerie mecanică cu componentă de studii internaționale
Master în științe, construcții civile
Master în științe, construcții civile cu componentă de industrie
Master în științe, orașe globale durabile
Master în științe, antreprenoriat, inovare și tehnologie
Master în științe, ingineria mediului
Master în științe, antreprenoriat de mediu
Master în științe, biotehnologii industriale
Master în științe, politici publice
Master în științe, dezvoltare durabilă și studii de mediu
Master în științe, inginerie durabilă: sisteme energetice pe bază de resurse regenerabile și mediul
Program de schimb de studenți la studii de licență în construcții civile

Datele privind fiecare resursă didactică au fost introduse într-o bază de date, fiecare student fiind invitat
să susțină cel puțin o resursă care nu exista deja în baza de date. Întrucât masteranzii erau obișnuiți
să găsească astfel de resurse, un elev de liceu din Scoția a primit sarcina de a afla cât de interesante
și de clare li se par colegilor lui aceste resurse. Rezultatul acestor activități este reprezentat de
„Produsul 1 - 100 de resurse educaționale gratuite, online, analizate (enumerate după subiect:
bioeconomie, economia circulară și ODD)”, produs prezentat mai detaliat în secțiunea 4.
Pe lângă engleză și cele cinci limbi ale celorlalți parteneri din cadrul PID, aceștia din urmă au sugerat
că resursele educaționale ar putea fi de folos și în alte limbi, astfel încât, în cadrul produsului 1,
resursele selectate sunt și în una sau mai multe dintre următoarele limbi: bosniacă, bulgară, croată,
engleză, franceză, germană, maghiară, letonă, macedoneană, polonă, română, rusă, sârbă și
spaniolă. Pentru a spori și mai mult numărul resurselor în limbile locale, partenerii din cadrul proiectului
vor adăuga în versiunile traduse ale acestor resurse educaționale linkuri suplimentare în bulgară,
letonă, macedoneană, polonă și română.
3.2.2

Elaborarea produselor 2, 3 și 4

Opt masteranzi înscriși la cursurile „Studiu independent în colaborare cu industria” și „Antreprenoriat
de mediu practic, în funcție de client” au fost selectați pentru a contribui la elaborarea resurselor
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educaționale, în special a jocurilor inovatoare. Faptul că resursele educaționale prezentate în acest
raport conțin aceste noi jocuri se datorează creativității acestor studenți. Rezultatul acestor activități se
materializează în: Produsul 2 „Prezentări noi în Power Point cu note pentru cadrele didactice” (a se
vedea secțiunea 5), Produsul 3 „Noi seminare, teste cu întrebări și jocuri” (a se vedea secțiunea 6) și
Produsul 4 „Noi cluburi sau societăți ale elevilor” (a se vedea secțiunea 7).
De la bun început, unul dintre obiectivele proiectului a fost de a crea noi jocuri. Cu acest scop în minte,
echipa s-a întâlnit cu Dr Robert Rogerson (e.g. Rogerson et al. 2011) de la Universitatea din
Strathclyde, expert în comunități durabile, pentru a discuta un joc inovator pe tema dezvoltării durabile,
joc pe care domnia sa îl inventase și îl folosea ca material didactic. De asemenea, echipa a participat
la conferința anuală a Centrului de Inovații pentru Biotehnologii Industriale (IBioIC) care a avut loc în
februarie 2020 la Glasgow. IBioIC conectează industria, oamenii de știință și guvernul, cu scopul de a
accelera dezvoltarea noilor biotehnologii și produselor ecologice (a se vedea Barrie et al., 2019; IBioIC,
2020a). Conferința anuală a IBioIC a avut ca subiect biotehnologia, unele dintre prelegeri stabilind o
legătură clară între aceasta și dezvoltarea durabilă, economia circulară și bioeconomie (a se vedea
IBioIC, 2020b). În plus, unele sesiuni au avut legături cu predarea acestor concepte, ceea ce a avut o
semnificație deosebită pentru cercetările necesare pentru elaborarea resurselor educaționale în cadrul
proiectului BE-Rural.

Seminar organizat pe 9 martie 2020 la Universitatea din
Strathclyde pentru testarea materialelor didactice în domeniul
bioeconomiei și al dezvoltării durabile
Pentru testarea prezentărilor, a testelor cu întrebări și răspunsuri și a jocurilor, a fost organizat un
eveniment cu durata de o zi (a se vedea programul în anexa III). La eveniment au participat 20 de
persoane (toate cu diplome universitare) cu vârste între 23 și 58 de ani. Aceștia au ascultat prezentările
și au fost invitați să participe la testele cu întrebări și răspunsuri și la jocuri (a se vedea figura 3). După
fiecare sesiune de 1,5 ore, cu materialul încă proaspăt în memoria participanților, acestora li s-a cerut
să ofere feedback detaliat cu privire la materiale (a se vedea în anexa IV întrebările adresate pentru a
obține feedback și idei). Conform procedurii privind etica a proiectului BE-Rural, participanții au
completat formulare de consimțământ, identitatea lor fiind anonimizată. Feedback-ul primit de la
participanți a fost folosit pentru a îmbunătăți materialele didactice prezentate în acest raport.

Figura 3: Seminar pentru testarea materialelor didactice desfășurat pe 9 martie 2020

4 Produsul 1 - 100 de resurse educaționale online, analizate
O sută de resurse educaționale online, disponibile gratuit, au fost selectate și incluse în acest raport
(a se vedea Anexa V). Criteriile de selecție au fost relevanța, utilitatea și claritatea resurselor, dar și
măsura în care acestea sunt amuzante. Procesul de selecție a fost susținut de faptul că studenții erau
deja obișnuiți să găsească și să selecteze astfel de resurse - a se vedea secțiunea 3.2.1. Produsul
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demonstrează abundența resurselor disponibile și pune la dispoziția cadrelor didactice o listă de astfel
de resurse pe care le pot folosi în procesul didactic.
Observați că lista nu este exhaustivă. Există multe alte resurse gratuite online. În plus, căutările au fost
realizate în engleză, deci este posibil să existe multe alte resurse în alte limbi. Lista din anexa V
prezintă limba resursei. Se poate observa că unele resurse sunt disponibile și în alte limbi (de exemplu,
resurse publicate de UE în cele 24 de limbi). De asemenea, filmele vorbite în engleză sunt subtitrate
în până la 17 limbi. După cum se arată în secțiunea 3.2.1, produsul 1 cuprinde resurse în toate aceste
limbi: bosniacă, bulgară, croată, engleză, franceză, germană, maghiară, letonă, macedoneană,
polonă, română, rusă, sârbă și spaniolă. Suplimentar, versiunile traduse ale acestor resurse
educaționale vor include noi link-uri în limbile locale (bulgară, letonă, macedoneană, polonă și română).
Resursele din Anexa V sunt organizate pe trei teme: bioeconomie, economie circulară și obiective de
dezvoltare durabilă/durabilitate/dezvoltare durabilă. Deși multe dintre conceptele prezentate sunt
practic atemporale, este indicată data fiecăruia. Toate sunt din ultimii 10 ani - 77 realizate sau
actualizate între 2015 și 2020, iar 23, între 2010 și 2014. Pentru fiecare resursă este specificat tipul
(film, test, document pdf, joc, aplicație) și, dacă este posibil, durata lecturării sau utilizării. Pentru a
ajuta cadrele didactice să decidă care resurse le pot fi de folos la clasă, se prezintă un rezumat și o
descriere pentru fiecare, cu specificarea conținutului, ariei de interes, clarității și măsurii în care sunt
distractive.
Important, pentru fiecare resursă sunt sugerate idei de utilizare la clasă și, în unele cazuri, chiar și un
plan de lecție. Nivelul de dificultate sau complexitate este sugerat și evidențiat cu culori: începător,
intermediar, avansat. În unele cazuri, sunt sugerate mai multe niveluri de dificultate, întrucât unele
resurse cuprind mai multe componente de dificultăți diferite. În plus, aceeași resursă poate fi folosită
într-un mod mai simplu sau într-un mod mai complex.
Este sugerat un public țintă. Deși se adresează în principal elevilor de liceu, resursele educaționale
cuprinse în anexa V nu sunt destinate exclusiv acestora. În interesul flexibilității și aplicabilității lărgite,
unele resurse sunt recomandate și pentru învățământul primar, și pentru studenți. În plus, unele
resurse sunt recomandate pentru cadre didactice, universitari, oameni de afaceri și industrie, autorități
publice și ONG-uri care doresc să obțină certificatul de absolvire a unuia dintre cursurile enumerate
(de ex., cursul „Economia circulară - gestionarea durabilă a materiilor prime”, 21 de ore în 5 săptămâni,
(a se vedea anexa V).
Dintre cele 100 de resurse enumerate, 53% sunt fie filme, fie includ filme. Filmele pot fi materiale
didactice eficace, întrucât permit cursanților să vizualizeze conceptele. Deseori, un material video este
mai interesant, mai captivant și mai ușor de înțeles decât un raport sau o relatare. De asemenea,
filmele pot stimula discuțiile și dezbaterile care susțin fixarea cunoștințelor. Pe de altă parte, este posibil
ca materialele didactice în format video să nu aibă profunzimea necesară și, în consecință, să
trebuiască să fie folosite împreună cu alte resurse care prezintă subiectul în profunzime și îl analizează
mai temeinic. Mitra et al. (2010, p. 405) sugerează că „filmele pot juca un rol important în captarea
atenției elevilor, dar trebuie să fie prezentate ca parte a unei abordări didactice mixte”.
Unele resurse educaționale trebuie evidențiate ca fiind deosebit de importante. BLOOM School Box
(Trusa școlară BLOOM) (BLOOM, 2020) este o colecție de resurse educaționale în domeniul
bioeconomiei pe care pedagogii le pot folosi pentru a introduce conceptul de bioeconomie la clasă.
Aceste resurse educaționale cuprind unsprezece scenarii didactice inovatoare care au fost deja testate
la clasă (de ex., „Școala înflorește cu un laborator de biocombustibil și săpun” sau „Examinarea
proprietăților termice ale materialelor de construcții realizate din biomasă”).
Cu privire la predarea economiei circulare, Fundația Ellen MacArthur are o gamă largă de materiale
didactice de înaltă calitate, oferind o colecție structurată de materiale informative și didactice, de la
introducerea în materia economiei circulare, la studii de caz din domeniul afacerilor și până la rapoarte
privind EC. Printre multe alte resurse, există lecții complete de economie circulară pentru elevi cu
vârste între 12 și 19 ani (Fundația Ellen MacArthur, 2017), precum și un curs de un an pentru grupele
de vârstă 11-14, 14-16 și 16-19 ani pe tema „Resetarea sistemului: Design și tehnologie pentru o
economie circulară”, disponibil prin intermediul platformei didactice STEM (STEM Learning 2019).
Există multe resurse pentru predarea dezvoltării durabile (de ex., de la Consiliul pentru Cooperare
Internațională al Provinciei Manitoba, 2018), dar trebuie evidențiate resursele UNESCO pe tema
„Obiectivele de dezvoltare durabilă - Resurse pentru cadre didactice” (UNESCO, 2019). Educația
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pentru dezvoltare durabilă (ESD) este un element cheie al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă,
iar resursele UNESCO (2019) sunt dedicate cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar și
secundar. O altă resursă cheie este „Cea mai mare lecție a lumii” pe tema obiectivelor de dezvoltare
durabilă (ODD), adresată elevilor din învățământul primar și secundar (Project Everyone (2015).
Resursele sunt gratuite, cu sursă deschisă, traduse în peste 10 limbi și pot fi adaptate pentru orice
grupă de vârstă.
În fine, setul de 100 de resurse online gratuite prezentate în anexa V trebuie să completeze gama
largă de cărți, articole și alte publicații care nu sunt enumerate aici. De exemplu, cartea educativă a
autorilor Lacy și Rutqvist (2015) „De la deșeuri la bogăție: Avantajul economiei circulare”
argumentează că nu este obligatoriu ca „ecologic” și „dezvoltare” să fie noțiuni antagonice. Cartea
examinează cinci noi modele de afaceri care asigură dezvoltarea circulară, de la utilizarea resurselor
regenerabile la economia colaborativă, înainte de a arăta ce trebuie să facă conducătorii
întreprinderilor pentru a implementa cu succes aceste modele.

5 Produsul 2 - Prezentări noi în Power Point cu note pentru
cadrele didactice
Prezentul raport cuprinde diverse resurse educaționale care pot fi folosite de cadrele didactice. Putem
preconiza că unele dintre aceste resurse vor fi integrate în orele de geografie, biologie, ecologie,
tehnologie și/sau administrarea afacerilor, dar cadrele didactice trebuie să urmeze curriculumul
aprobat, astfel încât este posibil să nu dispună întotdeauna de timpul necesar pentru discipline
alternative. Prin urmare, resursele educaționale au o structură modulară și rămâne la latitudinea
cadrelor didactice să decidă cum doresc să le adapteze.
Un alt produs esențial constă în prezentările Power Point pe care le vor folosi cadrele didactice. În
unele cazuri, au fost adăugate linkuri spre informații suplimentare și rezumate ale principalelor
informații. Prezentările Power Point sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducere în bioeconomie (anexa VI)
Bioeconomia și principii esențiale ale dezvoltării durabile (anexa VII)
Bioeconomia și ODD (și țintele asociate acestora) (anexa VIII)
Bioeconomia și economia circulară (anexa IX)
Bioeconomia în sectorul agricol (anexa X)
Bioeconomia în sectorul forestier (anexa XI)
Bioeconomia în sectorul pescuitului și acvaculturii (anexa XII)
Bioeconomia în sectorul uleiurilor esențiale și plantelor pentru produse cosmetice/farmaceutice
(anexa XIII)

Există două teme dedicate durabilității și ODD, având în vedere caracterul vital al legăturii dintre
bioeconomie și durabilitate/ODD (a se vedea, de exemplu, Comisia Europeană, 2018; Gomez San
Juan et al., 2019; Heimann, 2019). Cadrul didactic poate alege și utiliza diapozitivele pe care le
consideră necesare. Diapozitivele cuprind numeroase imagini și linkuri către materiale video (unele
sunt enumerate în Produsul 1) și, în unele cazuri, utilizează instrumentul Mentimeter. Mentimeter este
o aplicație interactivă online pentru prezentări, care permite lectorului să obțină reacții și contribuții în
timp real din partea participanților, cu sondaje live, întrebări și răspunsuri și nori de cuvinte (a se vedea
https://www.mentimeter.com/features). Pentru a putea intra online și a transmite răspunsurile, cursanții
au nevoie de telefoane mobile și de acces la internet prin WiFi sau date mobile. Platforma Mentimeter
poate fi folosită la prezentări sau seminare pentru a implica participanții și a interacționa cu aceștia,
dar și pentru a colecta date și opinii din rândul publicului (pentru informații și idei suplimentare,
consultați Anexa XIV).

6 Produsul 3 - Noi seminare, teste cu întrebări și jocuri
În conformitate cu Goss et al. (2017), atunci când procesul de învățare cuprinde jocuri, elevii sunt mai
implicați, conținuturile se fixează mai bine și se instaurează o atmosferă pozitivă în cadrul grupului.
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Astfel, în afară de prezentările aferente prelegerilor, materialele didactice includ jocuri legate de
bioeconomie, de durabilitate, de obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD) și de economia
circulară. Acestea vin în completarea altor jocuri deja disponibile pe tema durabilității și economiei
circulare (a se vedea de exemplu, Games4Sustainability, 2020 și The Agency of Design
(2020). Jocurile sunt flexibile, putând fi jucate de orice persoană care a împlinit 12 ani (chiar și de
adulți), fără a fi necesar să aibă cunoștințe de bioeconomie. Prin alocarea unui interval pentru discuții
după fiecare joc, puteți obține rezultate mai complexe ale procesului de învățare. De asemenea,
jocurile pot fi incluse în activitățile extrașcolare (a se vedea Produsul 4). Anumite jocuri pot fi
simplificate (de ex., careurile de cuvinte încrucișate privind bioeconomia) pentru a le adapta pentru
copiii mai mici.
Jocurile, testele cu întrebări și răspunsuri și cuvintele încrucișate sunt special create pentru aceste
resurse educaționale (evidențiind legăturile cu bioeconomia, dezvoltarea durabilă, ODD și economia
circulară):
1. Seminar și joc de cărți „Corespondența cu afacerea” - seminarul a fost conceput ca sursă
de inspirație pentru participanți cu privire la caracterul inovator al noilor modele de afaceri din
economia circulară și la posibilitățile create de conceptele economiei circulare (pentru
instrucțiunile jocului și materialele necesare pentru acesta, consultați Anexa XV). Scopul jocului
este familiarizarea participanților cu cinci modele de afaceri din economia circulară pe care le
vor putea recunoaște în viața cotidiană, utilizând în acest scop 25 de studii de caz ale unor
companii. Jucătorii trebuie să coreleze fiecare companie cu unul dintre cele cinci modele de
afaceri din economia circulară. Fiecare studiu de caz este prezentat într-o carte de joc care
include o imagine, descrierea activității și linkuri către principalele ODD. Jocul poate fi jucat în
trei feluri, individual sau în grup. Durata sa este de 15-30 de minute, în funcție de modul în care
este jucat și de cât de vii sunt discuțiile. Înainte de a începe jocul, coordonatorul seminarului
poate prezenta și explica succint modelele de afaceri din economia circulară.
2. Jocul „Durabilitate și ODD – Valul de căldură” - jucătorii răspund la întrebări legate de
durabilitate și ODD, câștigând sau pierzând puncte (pentru instrucțiunile jocului și materialele
necesare pentru acesta, consultați Anexa XVI). Patru sau cinci jucători concurează unul contra
celuilalt folosind o tablă de joc. Jocul durează circa 20-25 de minute.
3. Jocurile „Corespondența cu BE” și „Legătura cu ODD” - un set de cărți de joc pentru
două jocuri - au fost concepute două jocuri pentru care se folosește același set de cărți de
joc, pentru a inspira participanții în privința produselor inovatoare fabricate din resurse biologice
(pentru instrucțiunile jocului și materialele necesare pentru acesta, consultați Anexa XVII).
Aceste activități de seminar sau de clasă au fost create pentru a prezenta 35 de produse
ecologice care pot substitui produse tradiționale din viața noastră cotidiană, precum și pentru
a ilustra potențialul bioeconomiei. De asemenea, activitățile încurajează corelarea acestor
35 de produse ecologice cu ODD: Participanții pot juca mai întâi jocul Corespondența cu BE și
apoi jocul Legătura cu ODD, fie în aceeași zi, fie în zile diferite. Ambele jocuri durează între 15
și 30 de minute.
4. Careuri de cuvinte încrucișate despre bioeconomie – careurile de cuvinte încrucișate în
care trebuie să identifici anumite cuvinte constituie o metodă simplă, amuzantă și inovatoare
de a ajuta elevii să rețină termenii tehnici explicați în timpul orei. Jocurile pot fi jucate de
persoane de toate vârstele, în orice limbă, și pot fi avea niveluri diferite de dificultate, adaptate
participanților. Anexa XVIII cuprinde două exemple de careuri de cuvinte încrucișate în care
trebuie identificate anumite cuvinte în domeniul bioeconomiei, cu niveluri diferite de
complexitate, care pot fi rezolvate individual sau în grup.

7 Produsul 4 – Noi activități extrașcolare (cum sunt cluburile
sau societățile elevilor)
Activități extrașcolare (cum sunt cluburile sau societățile elevilor), întrucât acestea constituie contexte
unice de introducere a noțiunilor noi sau suplimentare din domeniul bioeconomiei, economiei circulare
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și /sau ODD și dezvoltării durabile. În situația în care cadrele didactice sunt constrânse de
componentele curriculare pe care au obligația să le acopere și nu au la dispoziție timpul necesar pentru
a adăuga conținuturi suplimentare în timpul orei, activitățile extrașcolare oferă posibilitatea implicării
elevilor în aceste subiecte. Mai mult, elevii pot prelua inițiativa în acest sens. Activitățile extrașcolare
sunt și distracție, și învățătură, oferă un potențial uriaș pentru învățarea integrată și pot fi esențiale
pentru elevii cu dizabilități (Pence și Dymond, 2015).
Deciziile privind activitățile extrașcolare trebuie să aparțină cadrelor didactice și elevilor; numai ei știu
ce anume le trezește interesul și ce activități sunt aplicabile, în funcție de resursele și de infrastructura
școlii. Cu toate acestea, figura 4 ilustrează idei de activități extrașcolare legate de bioeconomie,
economie circulară și ODD care ar putea fi desfășurate în pauza de prânz sau după ore și care durează
aproximativ 45-60 de minute. Unele dintre aceste idei au fost inspirate de discuțiile privind cluburile
elevilor purtate în cadrul seminarului din 9 martie (a se vedea secțiunea 3.3 și Anexa III).
Fiecare activitate menționată în figura 4 poate constitui o temă săptămânală, bisăptămânală sau
lunară, care se schimbă de fiecare dată în funcție de personalul și resursele școlii. Alternativ, fiecare
activitate din figura 4 poate fi utilizată pentru constituirea unui club independent. De exemplu, Clubul
de gătit conform principiilor durabilității, care evidențiază modalități de reducere a risipei alimentare și
de utilizare a produselor locale, sezoniere. Acesta pune în valoare depinderi de viață și mesaje
importante privind reducerea consumului de energie prin reducerea importurilor de alimente. Totuși,
se știe că nu toate școlile au posibilitatea de a organiza activități culinare, de aceea prezentăm aceste
exemple ca pe un cadru care poate fi adaptat de fiecare școală în funcție de propriile resurse și nevoi.
Aceste activități practice pot fi folosite împreună cu materialele prezentate în secțiunea 5 pentru a
consolida procesul de învățare și a transforma conceptele abstracte în acțiuni concrete. În cele din
urmă, sperăm că, dacă măcar unele dintre aceste activități vor fi desfășurate la cluburile școlare, vor
încuraja interacțiunea cu aspecte legate de bioeconomie și vor inspira elevii să aplice și acasă
cunoștințele și deprinderile dobândite. De asemenea, aceste activități demonstrează că, în tranziția către
o bioeconomie durabilă, inovațiile și abilitățile sociale sunt cel puțin la fel de importante ca inovațiile
tehnologice.
Bun venit la Clubul „Deșeurile sunt
aur curat”
Prima întâlnire - elevii pot urmări trei
scurte materiale video: unul despre
bioeconomie, unul despre EC și unul
despre ODD. Elevii pot alege numele
clubului și activitățile pe care le vor
desfășura de-a lungul anului.

Gândiți circular
Fiecare membru al clubului trebuie să
se gândească cum se poate comporta acasă și în tot ceea ce face - în acord
cu principiile economiei circulare și
durabilității. În cadrul clubului, fac
schimb de idei și povestesc ce au
reușit.

Jocuri și teste
cu întrebări și
răspunsuri
Distrați-vă cu
jocurile și testele
cu întrebări și
răspunsuri despre
bioeconomie, EC
și ODD. Elevii pot
concura pe
echipe. Elevii pot
vota pentru cel
mai bun joc sau
test cu întrebări și
răspunsuri. Elevii
pot crea noi jocuri
și teste cu
întrebări și
răspunsuri
Modă etică
Gândiți-vă la
impactul social pe
care îl are
industria modei,
precum și la
impactul acesteia
asupra mediului
înconjurător. Ce
se poate face în

Susțineți un
campion
Există numeroase
organizații care
câștigă premii
pentru durabilitate,
bioeconomie sau
economie
circulară. Elevii
aleg astfel de
organizații și
povestesc
celorlalți membri ai
clubului despre
compania
respectivă și
despre motivele
pentru care i s-a
acordat premiul.
Cei din Clubul de
gătit confirm
principiilor
durabilității
învață despre
tehnici de gătit
fără risipă
și gătit pe loturi,
astfel încât să nu
se irosească

Fiți creativi
Elevii desfășoară
activități
meșteșugărești
utilizând produse
ecologice și alte
materiale
reciclabile.
Societăți
comerciale pot fi
rugate să doneze
produse
nevandabile. Se
poate organiza o
expoziție cu
premii.

Târgul
schimburilor
Trocul este o
metodă minunată
prin care dai un
obiect de care nu
mai ai nevoie și
primești în schimb
unul pe care ți-l
dorești. Puteți face
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această privință?
Puteți face haine
din materiale
reciclate? Puteți
modifica unele
haine vechi,
pentru a fi purtate
din nou?
Cultivați-vă propriile resurse alimentare Invitați și vizitați
Există fructe și legume pe care le puteți
Invitați un
replanta și cultiva singuri! Salata verde,
reprezentant al
țelina, ghimbirul. ananasul, usturoiul,
industriei să vină
busuiocul, merele, ceapa verde.
la club să vă
Încercați!
vorbească sau
mergeți într-o
vizită pe teren.
Puteți prezenta
clubul și
activitățile
acestuia? Pot
invitații să vă
ajute sau să
contribuie la
activitățile pe care
le desfășurați?
Locuri de muncă și cariere
Clubul
Ce competențe/calificări sunt necesare
meșterilor
pentru a clădi o carieră în bioeconomie?
Organizați
Analizați harta carierelor în domeniul
evenimente unde
energiei din biomasă:
fiecare aduce
https://www.energy.gov/eere/bioenergy/bioenergyobiecte defecte
career-map
care au nevoie de
reparații și învață
să le repare de la
voluntari biciclete, articole
vestimentare.
Scopul este
reducerea risipei
și îmbunătățirea
abilităților de a
repara diverse
obiecte.

18

alimente. Gândițivă la utilizarea
produselor locale
și de sezon. Aveți
idei
antreprenoriale
legate de risipa
alimentară?
Știri și opinii
Scrieți despre
activitățile clubului
și ale școlii în
domeniul
bioeconomiei,
economiei
circulare și ODD.
Puteți implica
comunitatea
locală, astfel încât
să învețe din ideile
voastre?

schimb de cărți, de
haine etc.
Schimbul de haine
este o alternativă
la „moda rapidă”!

Viața terestră
Acesta este
ODD15 - ce putem
face pentru a îl
îndeplini? Ce
produse ecologice
ne oferă
silvicultura și
agricultura? Ce
credeți despre
utilizarea uleiurilor
esențiale obținute
din plante pentru
producerea de
cosmetice și
medicamente?

Viața acvatică
Acesta este
ODD14 - ce putem
face pentru a îl
îndeplini? Ce
produse ecologice
ne oferă pescuitul
și acvacultura? Ce
activități artistice
putem desfășura
pe această temă?
Cum putem
reduce cantitatea
de plastic din mări
și oceane?

Realizarea ODD
Ce poate face
școala voastră
pentru a contribui
la atingerea ODD?
Ce ODD poate
susține clubul?
Puteți realiza afișe
prin care ilustrați
contribuția școlii?

Figura 4: Idei de activități extrașcolare legate de bioeconomie, de economia circulară și de
ODD

8 Cum pot fi folosite resursele educaționale în activități
online
Învățământul online și hibrid (blended) a fost adoptat la nivel mondial pentru că poate diversifica
experiența învățării și poate spori accesibilitatea resurselor educaționale (Barbour et al., 2011; Mio et
al., 2019). Învățarea prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (e-learning) a devenit un
imperativ chiar mai pronunțat odată cu izbucnirea pandemiei de Coronavirus din 2020 (de exemplu,
Lau et al., 2020; Nordmann et al., 2020). Multe dintre resursele educaționale incluse în prezentul raport
BE-Rural pot fi folosite în predarea online. Cele 100 de resurse enumerate în cadrul produsului 1) sunt
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disponibile integral online, acesta constituind unul dintre motivele principale pentru care au fost
selectate.
Toate materialele aferente prelegerilor pot fi publicate online. Profesorii pot pune la dispoziție
înregistrări video sau audio proprii, în care își susțin prelegerile. Utilizarea unor platforme precum
Blackboard, GoToMeeting, Microsoft Teams, Skype sau Zoom permite elevilor sau studenților să
adreseze întrebări în timp real, facilitând caracterul interactiv. Mentimeter, care deja este un instrument
online, poate fi inclus în aceste sesiuni ce utilizează astfel de platforme online. Acestea asigură
opțiunea conectării mai multor persoane în condiții de siguranță, participanții pot putând folosi o parolă
pentru a se alătura grupului. Alternativ, elevii sau studenții pot transmite profesorilor întrebări prin email și pot primi clarificări pe această cale, atunci când nu este necesară sau posibilă o discuție în timp
real. Notele prezentărilor pot cuprinde conținuturi video sau linkuri către informații suplimentare, pe
care elevii și studenții le pot folosi pentru a afla mai multe despre domeniile de interes pentru ei.
În ceea ce privește jocurile și testele cu întrebări și răspunsuri pentru seminare, seturile de cărți de joc
(pentru jocurile „Corespondența cu afacerea”, „Corespondența cu BE” și „Legătura cu ODD”) pot fi
create în formatul de joc digital, în baza aceluiași concept folosit și pentru jocurile cu cărți de joc fizice.
Testele cu întrebări și răspunsuri pot fi transformate în chestionare trimise participanților pentru a le
completa în timpul prelegerii sau după încheierea acesteia. Iar instrumentul online utilizat pentru
crearea careurilor de cuvinte încrucișate în care trebuie identificate anumite cuvinte oferă un link web
către careul de cuvinte creat. Acest link poate fi transmis participanților care pot completa careul online
sau îl pot tipări înainte de a-l rezolva. Ca și în cazul prelegerilor, seminarele pot fi combinate cu
instrumente de derulare online a conferințelor, precum Blackboard, GoToMeeting, Microsoft Teams,
Skype sau Zoom.
În ceea ce privește activitățile extrașcolare, pandemia de Coronavirus și necesitatea distanțării fizice
pot face imposibilă derularea față în față a activităților acestor cluburi. Cu toate acestea, profesorii pot
indica elevilor lucruri pe care le pot face acasă, de exemplu, activități artistice. În plus, părinții pot
supraveghea activitățile gastronomice, dacă se pun la dispoziția elevilor rețete online, pe care să le
pună în aplicare atunci când studiază de acasă. Prin urmare, unele activități pot continua și acasă, cu
instrucțiuni oferite de profesori online. Această metodă poate aduce beneficii suplimentare, contribuind
la popularizarea bioeconomiei dincolo de spațiul școlii, în casa fiecăruia. Un alt avantaj este acela că
permite părinților să se implice în activități, alături de copii. De exemplu, prin identificarea practicilor
care nu susțin dezvoltarea durabilă, precum utilizarea obiectelor de unică folosință din plastic. Astfel,
fiecare gospodărie are ocazia de a căuta modalități de a-și modifica propriile comportamente de
consum, contribuind la o mai largă răspândire a principiilor bioeconomiei în întreaga societate.

9 Concluzii și etapele următoare
UE își propune să dezvolte cea mai puternică bioeconomie din lume (Bell et al., 2018). Astfel, este
fundamental să crească nivelul de conștientizare a valorii acesteia și a modului în care este
îngemănată cu dezvoltarea durabilă. Resursele educaționale BE-Rural cuprinse în prezentul raport
sunt menite să contribuie la acest aspect esențial. Raportul cuprinde o trecere în revistă a resurselor
educaționale existente, prezentările Power Point pe care le pot utiliza cadrele didactice și sugestii
privind activitățile extrașcolare. În cadrul proiectului au fost create noi jocuri și teste cu întrebări și
răspunsuri legate de bioeconomie, durabilitate, obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD) și
economia circulară. Sperăm că aceste jocuri vor constitui atât materiale didactice, cât și o inspirație
pentru generațiile următoare.
Raportul va fi tradus în limbile bulgară, letonă, macedoneană, polonă și română. În cadrul activităților
BE-Rural, aceste resurse educaționale vor fi utilizate într-o serie de evenimente educaționale pe tema
durabilității și bioeconomiei. Facilitatorii celor cinci OIP (a se vedea figura 1) vor susține în fiecare
regiune cel puțin trei evenimente educaționale pe tema largă „Durabilitatea și bioeconomia” pentru
elevii/studenții din învățământul secundar/terțiar și/sau cadrelor didactice. Evenimentele vor fi adaptate
în funcție de interesele și nevoile din fiecare regiune, atât în ceea ce privește temele și subtemele, cât
și grupurile-țintă (de exemplu, în funcție de categoria de vârstă și de nivelul de învățământ ori în funcție
de publicul vizat - elevi/studenți și/sau cadre didactice).
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Aceste resurse educaționale vor fi utilizate și în cadrul unei școli de vară pe tema durabilității și
bioeconomiei organizată pentru cadrele didactice care doresc să elaboreze materiale curriculare și
educaționale privind durabilitatea și bioeconomia. Școala de vară va viza în special cadrele didactice
din cele cinci regiuni OIP, însă participarea poate fi lărgită pentru a include și profesori din alte regiuni
modest sau moderat inovatoare.
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Anexa I - Întrebări pentru participanți în cadrul întâlnirii inițiale BE-Rural (9-10
aprilie 2019)

Ce credeți despre următoarele aspecte?
(în cadrul temei privind educația, conștientizarea și implicarea în domeniul durabilității și
al bioeconomiei)

** Discutați ideile în grupuri de câte doi **
Dacă vă concentrați asupra unei regiuni anume, specificați aici: …………………………………………
Dacă vă concentrați asupra unui sector anume, specificați aici: …………………………………………..
De ce ați ales această regiune și acest sector? ………………………………………………..
1. Materialele didactice în domeniul dezvoltării durabile și al bioeconomiei ar trebui să se
adreseze în principal următoarelor grupuri - ierarhizați de la 6 (cel mai important) la 1 (cel
mai puțin important).
a) (
) Elevi învățământ primar
d) (
) Cadre didactice învățământ primar
b) (
) Elevi învățământ secundar
e) (
) Profesori învățământ secundar
c) (
) Studenți
f) (
) Profesori universitari
2. Având în vedere grupul țintă principal pe care l-ați ales mai sus (cel pe care l-ați plasat pe
locul 1), ce formă considerați că ar trebui să aibă materiale didactice (de exemplu, ar trebui
să fie broșură informativă)?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Care sunt principalele sub-teme pe care trebuie să le acoperim în cadrul temei durabilității și
bioeconomiei (atât sub-teme generale, relevante pentru toată lumea, și sub-teme specifice,
de interes pentru o regiune anume)?
Sub-teme generale, relevante pentru toată lumea:
…………………………………………
…………………………………………

Sub-teme specifice regiunii _ _ _:
…………………………………………
…………………………………………

4. Bioeconomia are potențialul de a contribui la atingerea unor obiective de dezvoltare durabilă
(ODD). Asupra căruia dintre ODD credeți că ar trebui să se concentreze materiale didactice?
Bifați-le pe cele mai relevante.
ODD 1: Fără sărăcie
ODD 2: Foamete zero
ODD 3: Sănătate şi bunăstare
ODD 4: Educaţie de calitate
ODD 5: Egalitate de gen
ODD 6: Apă curată şi igienă
ODD 7: Energie curată, la preţuri accesibile
ODD 8: Muncă decentă şi creştere
economică

ODD 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură
ODD 10: Inegalităţi reduse
ODD 11: Oraşe şi comunităţi durabile
ODD 12: Consum şi producţie responsabile
ODD 13: Acţiune climatică
ODD 14: Viața acvatică
ODD 15: Viața terestră
ODD 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente
ODD 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor
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5. Alte idei?
…………………………………………………………………………………………

Anexa II: Întrebări pentru consorțiu și pentru persoanele care au manifestat interes
față de participarea la o școală de vară pentru cadrele didactice pe tema bioeconomiei
(aprilie 2020)

Ce credeți despre materialele
didactice în domeniul
dezvoltării durabile și al
bioeconomiei?
1. Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile și al bioeconomiei ar trebui
să se adreseze în principal următoarelor grupuri - ierarhizați de la 6 (cel mai
important) la 1 (cel mai puțin important).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(
(
(
(
(
(

) Elevi învățământ primar
) Elevi învățământ secundar
) Studenți
) Cadre didactice învățământ primar
) Cadre didactice învățământ secundar
) Profesori universitari

2. Având în vedere grupul țintă principal pe care l-ați ales mai sus (cel pe care l-ați
plasat pe locul 1), ce formă considerați că ar trebui să aibă materiale didactice
(de exemplu, ar trebui să fie broșură informativă)? .......................................
3. Cum credeți că ar putea fi aceste materiale folosite optim în școli? [De exemplu,
ar trebui integrate în materii sau cursuri care se predau deja (științe, arte,
biologie) sau ar trebui să se creeze noi cursuri sau module? La modul ideal,
câte ore ar trebui alocate? etc.]
4. Ce experiență aveți în activitățile didactice și pedagogice?
.......................................
5. Alte idei? .......................................
Din ce regiune proveniți? .......................................
Din ce țară proveniți? .......................................
Care este numele organizației pentru care lucrați? .......................................
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Anexa III - Programul seminarului de pilotare a resurselor educaționale

Seminar cu privire la materialele
didactice în domeniul bioeconomiei
și al dezvoltării durabile
Luni, 9 martie 2020, 9 am - 5 pm
Universitatea din Strathclyde, Level 5, James Weir Building,
Room JW509a (KE hub), 75 Montrose Street, Glasgow
Obiectiv: În cadrul proiectului BE-Rural (https://be-rural.eu/) elaborăm materiale didactice pe tema
bioeconomiei și a dezvoltării durabile. Aceste seminare au scopul de a obține de la participanți
feedback și noi idei cu privire la activitățile derulate. Dacă, după seminar, veți doriți să ne comunicați
și alte aspecte, vă rugăm să le transmiteți prin e-mail către Dr. Elsa João, Universitatea din
Strathclyde.
Program:
9.00-10.30
• Introducere (Elsa João)
• Introducere în bioeconomie (Lauren Hirsch)
• Bioeconomia și economia circulară (Khaing Thet Htar Aung)
• Seminar pe tema bioeconomiei și a economiei circulare (Lauren Hirsch și Khaing Thet Htar
Aung)
• Participanții vor completa chestionarul privind prelegerile de mai sus și privind seminarul
10.30-11.00 – pauza de ceai/cafea
11.00-12.30
• Bioeconomia și principii esențiale ale dezvoltării durabile (Hannah Lane)
• Bioeconomia și ODD (și țintele asociate acestora) (Nada Alwakdany)
• Seminar pe tema bioeconomiei și a dezvoltării durabile (Nada Alwakdany și Hannah Lane)
• Participanții vor completa chestionarul privind prelegerile de mai sus și privind seminarul
12.30-13.30 – Prânz
13.30-15.00
• Bioeconomia în sectorul agricol (Conaill Carolan)
• Bioeconomia în sectorul piscicol (Rebeca Casado Rodriguez)
• Seminar pe tema bioeconomiei în sectorul agricol și al pescuitului (Conaill Carolan și
Rebeca Casado Rodriguez)
• Participanții vor completa chestionarul privind prelegerile de mai sus și privind seminarul
15.00-15.30 – pauza de ceai/cafea
15.30-17.00
• Bioeconomia în sectorul forestier (Beatrice Morel)
• Bioeconomia în sectorul uleiurilor esențiale și plantelor pentru produse cosmetice și (Eilidh
Shaw)
• Seminar pe tema cluburilor școlare de bioeconomie (Eilidh Shaw, Beatrice Morel și Elsa
João)
• Participanții vor completa chestionarul privind prelegerile de mai sus și privind seminarul
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Încheiere și mulțumiri (Elsa João)

Anexa IV - Principalele întrebări din chestionarele aplicate în seminarul din 9
martie pentru obținerea de feedback și idei
Evaluarea materialelor didactice în
domeniul bioeconomiei și al dezvoltării
durabile

Codul individual,
pentru a corela
răspunsurile la
chestionare cu
participanții:

Completarea acestui chestionar este în totalitate voluntară. Toate răspunsurile sunt anonime.

Prezentările Power Point – chestionare completate după fiecare sesiune de 1,5 ore
(a se vedea Anexa III):
A. Aveți
observații
despre
diapozitive
(amuzante/plictisitoare,
clare/neclare,
complete/incomplete, bune/slabe)?
B. Aveți observații generale care ne pot ajuta să îmbunătățim această prezentare?
1. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă „slab” și 5 „excelent”), cum evaluați prezentarea?
1
2
3
4
5

2.
3.
4.
5.
6.

Explicați evaluarea de mai sus
Ce vi s-a părut cel mai plăcut și mai interesant?
Au fost aspecte omise sau neclare?
Ce sugestii de îmbunătățire aveți?
Alte comentarii?

Jocuri - chestionare completate după fiecare sesiune de 1,5 ore (a se vedea Anexa
III):
Aveți observații generale care ne pot ajuta să îmbunătățim acest joc?
1. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă „slab” și 5 „excelent”) – cum evaluați acest joc?
1

2

3

4

5

De ce? ……………………………………………………………………………..…………………
2. Pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă „cunoștințele mele nu au sporit” și 5 „cunoștințele
mele au sporit categoric”), v-a ajutat acest joc să înțelegeți mai bine ce este bioeconomia?
1

2

3

4

5

Care a fost principalul lucru pe care l-ați învățat sau principalul mesaj pe care l-ați reținut?
……………………………………………
3.
4.
5.
6.
7.

Ce vi s-a părut cel mai plăcut și mai interesant?
Ce credeți despre formatul, conținutul și elementele vizuale ale acestui joc?
Au existat aspecte omise sau neclare sau inutile?
Ce sugestii de îmbunătățire aveți?
Alte comentarii?

Alte idei? - participanții vor fi invitați să completeze formularul la finele zilei
1. Alte idei legate de cluburile școlare de bioeconomie?
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Anexa V – Produsul 1: 100 de resurse educaționale gratuite online, analizate (enumerate după subiect: bioeconomie,
economia circulară și ODD)

Nr.

1

2

3

Titlul resursei
didactice
online

O bioeconomie
durabilă pentru
Europa

Bio... ce? Jocul
bioeconomiei

Produse
ecologice
pentru o
economie
durabilă

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://ec.europa.e
u/research/bioecon
omy/pdf/ec_bioeco
nomy_strategy_20
18.pdf

https://www.fvawe
b.eu/biowhat/

https://www.edx.or
g/course/biobasedproducts-for-asustainablebioeconomy

Subiect

Bioeconom
ie

Bioeconom
ie

Bioeconom
ie

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Raport PDF
disponibil
online

Autor și an

Comisia
Europeană
2018

Joc
educațional
interactiv
online.

BIOWAYS &
BioStep

Curs online cu
filme, evaluări
interactive și
teste cu
întrebări și
răspunsuri,
pentru a

edX,
Universitate
a
Tehnologică
din DELFT

2019

2020

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
Această Strategie privind bioeconomia
actualizează Strategia din 2012.
Propune acțiuni de extindere a
bioeconomiei pentru a crea oportunități
de dezvoltare și locuri de muncă la nivel
local, pentru a consolida bio-sectoarele
și pentru a contribui la modernizarea
industriei UE, pentru a proteja mediul și
a îmbunătăți funcțiile ecosistemelor și
biodiversitatea. Acesta este un raport
important, deoarece exprimă opiniile UE
privind bioeconomia durabilă și include
un plan de acțiune.
Joc educațional online care prezintă
informații despre diferite produse
ecologice, în relație cu bioeconomia.
Elevii pot îndrepta un personaj către un
tip de resurse, pe care apoi le corelează
cu produsul ecologic care poate fi
obținut din respectiva resursă. Apoi sunt
afișate informații privind produsul
ecologic și modul în care este
obținut. Nivel mare de implicare, bine
conceput. Elementul educațional este
ușor de înțeles și este instructiv. Jocul
poate fi partajat pe Facebook, unde
elevii își pot încărca punctajele și pot
concura unii cu alții. Resursa stimulează
curiozitatea și oferă informații privind
produsele ecologice. Întrebările și
răspunsurile incluse pe tot parcursul
jocului îl transformă într-o resursă
educațională valoroasă.
Introducere în lumea produselor
ecologice și proceselor care utilizează
resurse ecologice, inclusiv materii prime
ecologice, aspecte privind dezvoltarea
durabilă, corelații cu schimbările
climatice și cum se concepe un product
ecologic gata de a fi lansat pe piață. O

Publicul țintă

cadre didactice
învățământ
secundar,
universitari,
studenți,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
administrația
publică ONGuri

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

2 ore

Intermediar
Avansat

învățământul
primar,
învățământul
secundar

5 - 10
minute

cadre didactice
învățământ
primar și
secundar,
studenți,
universitari,
oameni de

5-6 ore pe
săptămână
, 10
săptămâni

Începător

Intermediar
Avansat

Limba

Engleză

Engleză
Estonă
Greacă
Portugheză
Slovacă
Spaniolă

Engleză

Idei privind
utilizarea la
clasă

Discutarea
principalelor
aspecte cu
clasa.

Elevii pot juca
individual sau
în grup, ori
profesorul
poate
prezenta jocul
întregii clase,
pentru ca
elevii să
încerce să
coreleze
resursele cu
produsele
ecologice
corespunzătoa
re.

Curs online
complet, 5-6
ore pe
săptămână, 10
săptămâni
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Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

evalua
progresul
cursantului

4

5

Bioeconomia în
viața cotidiană

Jocul „Bazele
energiei din
biomasă 101”

https://www.bioval
e.org/wpcontent/uploads/20
15/11/Bioeconomy
-in-everyday-life2015.pdf

https://www1.eere.
energy.gov/bioene
rgy/basics101/gam
e.html

Bioeconom
ie

Bioeconom
ie

Raport PDF formatat ca un
catalog de
cumpărături,
prezintă pe
fiecare pagină
un mini-studiu
de caz cu
privire la un
material și
utilizarea
acestuia în
bioeconomie.

Joc online

Comisia
Europeană
2015

Biroul
pentru
Bioenergie
din
Departamen
tul Energiei
(SUA)
2012

6

BioStep Produse

http://products.biostep.eu/

Bioeconom
ie

Joc online cu
întrebări și
răspunsuri;
mică bază de
date cu unele
produse
ecologice din
gospodării.

BioStep
2018

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
excelentă resursă educațională
interactivă online, cu exemple din viața
reală privind modul în care sunt create
și comercializate aceste produse pe
piața mondială. Testele cu întrebări și
răspunsuri constituie o modalitate foarte
bună de a menține elevii/studenții
implicați pe toată durata cursului.
Raportul explică și ilustrează modul în
care bioeconomia ne poate influența
viața de zi cu zi, folosind diferite
exemple de produse de uz zilnic (de la
balsam de păr la încălțăminte sport) și
arată cum pot fi produse astfel de
articole, utilizând materiale
biodegradabile regenerabile. O resursă
instructivă, interesantă și succintă
despre bioeconomie. Este util faptul că
legenda din partea de jos a fiecărei
pagini punctează fiecare produs în
funcție de performanța sa (de ex.,
eficiență din punctul de vedere al
costurilor, inovație, reducerea utilizării
combustibililor fosili).
Joc cu întrebări privind bioeconomia și
producția de biocombustibili, utilizări și
beneficii. Se poate juca individual sau
pe echipe. Jocul este amuzant și
stimulativ din punct de vedere
intelectual. Jucat sub formă de concurs
de tipul „Știi și câștigi”, jocul poate fi mai
amuzant. Un joc care te ajută să te
gândești la ceea ce știi deja. Jocul
include niveluri diferite, de la începător
la intermediar, astfel încât poate fi folosit
pentru o varietate de cunoștințe.
Un website care include o succesiune
de diapozitive cu exemple de posibile
produse ecologice pe care le găsim
acasă și un scurt test interactiv cu
întrebări și răspunsuri care evaluează
cunoștințele despre produse ecologice,
resursele și potențialul acestora.
Răspunsurile cuprind explicații și
exemple.

30
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

învățământul
secundar,
învățământul
universitar

învățământul
primar,
învățământul
secundar

Idei privind
utilizarea la
clasă
Curs gratuit,
dar certificatul
de absolvire
costă circa 46
de euro.

1,5 ore

20-30
minute

20 minute

Începător

Începător
Intermediar

Începător
Intermediar

Engleză

Cursanților li
se pot distribui
fișe care
prezintă
diverse
produse
ecologice,
pentru a
demonstra
potențialele
aplicații.

Engleză

Dă rezultate
excelente la
clasă, menține
participanții
implicați și îi
face să învețe
în timp ce se
distrează.

Engleză

Prezentare
Cereți
cursanților să
dea exemple
de produse
ecologice;
Organizați un
joc cu întrebări
și răspunsuri
(quiz)

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

https://bloombioeconomy.eu

7

8

BLOOM
Bioeconomie

Resurse
educaționale:
Energia din
biomasă în
clasă

Cossu, C. (2019):
An innovative
vision of the
Bioeconomy
problems in the
class: The BLOOM
Project.
Geophysical
Research
Abstracts, 21: 1-11

https://www.energy
.gov/eere/bioenerg
y/educationalresourcesbioenergyclassroom

Bioeconom
ie

Bioeconom
ie

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Pagina web cu
diverse
resurse:
webinarii,
filme, MOOC și
quiz online
https://bloombioeconomy.eu
/repository/blo
ombioeconomyquiz/

Pagină web cu
diverse
resurse: (filme,
exerciții etc.)

Autor și an

BLOOM
(proiect
finanțat în
cadrul
programului
UE Orizont
2020,
derulat din
2017)
2018

Biroul
pentru
Energie,
Eficiență și
Resurse
Regenerabil
e,
Departamen
tul Energiei,
SUA,
2020

https://bioeconomy
.effat.org

9

Seminar
EFFAT
Bioeconomie

EFFAT (2017):
The bioeconomy
and a future biobased food industry and agriculture
sector: EFFAT

Bioeconom
ie

Film și raport

Federația
Europeană
a
Sindicatelor
din
Alimentație,
Agricultură
şi Turism
(CE)
2018

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
BLOOM își propune să popularizeze
strategiile de creare a bioeconomiilor în
Europa, concentrându-se asupra
educației în școlile cu resurse online și
asupra seminarelor fizice. Noi resurse
didactice testate în clasă, pentru diferite
discipline, de exemplu matematică,
inginerie și științe. Postări pe Twitter
actualizate periodic cu linkuri către
articole și informații despre bioeconomii.
Pagină YouTube cu materiale video
care descriu produse ecologice. MOOC
despre „Îmbogățirea cunoștințelor
despre bioeconomie în școli”. Test
online cu variante multiple de răspuns la
care utilizatorul trebuie să răspundă întrun interval de timp prestabilit, obținând
un punctaj afișat la final.
O gamă vastă de resurse educaționale
privind energia din biomasă. O
multitudine de resurse bine organizate.
Este posibil să efectuezi căutări în
funcție de nivelul elevului și de subiect
(de ex., energie din biomasă, surse
regenerabile, eficiența energetică,
biocombustibili, educație științifică,
vehicule alimentate cu carburanți
alternativi, economisirea carburanților,
surse de energie: hidrogen, energie
solară, energie eoliană, orașe
ecologice, consum, economisirea
energiei, utilizarea energiei, energia
geotermală)
Scurt material video ce rezumă raportul
EFFAT privind bioeconomia UE și cum
se conturează viitorul acesteia.
Materialul descrie importanța
biorafinăriilor și a producției de biomasă
pentru economia UE și evidențiază
domeniile în care se conturează
oportunități în viitor. Filmul este atractiv,
incitant și interesant, iar raportul oferă
explicații aprofundate. Raportul cuprinde
o secțiune în cadrul căreia sunt
selectate și aduse în prim-plan o serie
de țări, prezentând studii de caz care

31
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă
Prezentare
despre
bioeconomie
și produse
ecologice.
Proiectarea
filmelor.
Întrebări și
răspunsuri
pentru a
verifica
cunoștințele
cursanților și a
asigura
înțelegerea
conceptelor
cheie.

învățământul
secundar,
învățământul
universitar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
universitari

Diferă în
funcție de
resursă.

Intermediar

Engleză
(subtitrare în
mai multe
limbi, inclusiv
în bulgară,
letonă,
macedonean
ă, polonă și
română)

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
primar, cadre
didactice
învățământ
secundar

Depinde de
activitate

Începător
Intermediar

Engleză

Resurse de
folosit la clasă

Engleză

Poate fi folosit
la începutul
unei lecții,
pentru a iniția
o discuție
despre ce cred
cursanții că
este
bioeconomia.

învățământul
secundar,
învățământul
universitar

2 minute
(film);
2 ore
(raport).

Intermediar
Avansat

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

ilustrează modul în care funcționează
companiile care folosesc biomasa ca
materie primă, în respectivele țări.

10

11

12

Energie din
capsule de
alge plutitoare

Bioeconomia
bazată pe
pădure în
Finlanda

Test (quiz) #1 Sunteți gata
pentru
bioeconomie?

https://www.ted.co
m/talks/jonathan_tr
ent_energy_from_f
loating_algae_pod
s/
Trent, J. (2012):
Grow Your Own
Energy, New
Scientist,
September 3.

https://www.bioeco
nomy.fi/videoforest-basedbioeconomy-infinland/

http://www.allthing
s.bio/quiz/are-youready-for-thebioeconomy/

Bioeconom
ie

Bioeconom
ie

Bioeconom
ie

Film de la
TEDtalk
(TEDGlobal)

Film

Întrebări și
răspunsuri

Material video privind utilizarea
microalgelor pentru a produce
biocombustibili. Proiect de autor Incinte
membranare de cultivare a algelor în
larg (OMEGA). Proiectul OMEGA a fost
creat pentru cultivarea microalgelor în
Jonathan
capsule plutitoare în larg, care să
Trent,
consume apa menajeră evacuată din
TEDtalk
orașe. Prezentarea descrie cum
funcționează structura plutitoare,
2012
impactul acesteia asupra mediului și
aplicații ulterioare (de ex., energia
eoliană). Material video util pentru orice
persoană interesată de biocombustibili,
nanotehnologii și purificarea apei
menajere. Filmul este excelent și ușor
de înțeles, cu animații interesante.
Despre bioeconomie în Finlanda, cu
exemple interesante privind modul în
care își folosește această țară vastele
suprafețe împădurite pentru a dezvolta
Bioeconomy
alternative durabile la produse de uz
.fi (Finlanda)
comun. Materialul este bun pentru că
prezintă o gamă largă de utilizări și
2014
inovații care devin posibile prin utilizarea
unui sistem bioeconomic. Material video
concis, instructiv, interesant din punct
de vedere vizual.
Test interactiv cu șase întrebări despre
bioeconomie. Utilizatorul poate vedea
imediat dacă răspunsul este corect sau
nu, cu explicațiile necesare; de
asemenea, dând click pe „Learn more
AllThings.Bio
about this” (aflați mai multe despre
acest subiect), utilizatorul poate să
2018
examineze conceptul vizat de fiecare
întrebare. Jocurile de întrebări și
răspunsuri sunt distractive și educative.
Întrebările sunt diverse, de la simple
până la cele care necesită ceva mai

învățământ
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
studenți,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi

Engleză
dar cu
subtitrare în
17 limbi
14 minute
și 21 de
secunde

Intermediar
Avansat

(inclusiv
bulgară,
franceză,
polonă,
română,
rusă)

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi

1 minute și
43 de
secunde

Începător
Intermediar

Engleză

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
studenți, cadre
didactice
învățământ
primar, cadre
didactice
învățământ
secundar

6 minute
sau mai
mult depinde
dacă se
citesc
informațiile
suplimentar
e

Începător
Intermediar

Engleză

Cursanții vor
discuta ce au
învățat din
acest film.
Alocați sarcini
în grupuri.
Puneți
întrebări, de
exemplu, cum
pot fi folosite
microalgele
pentru
epurarea
apelor uzate.
Dezvoltați idei
pe baza
filmului (de
exemplu, cum
viscoza
înlocuiește
bumbacul, iar
fibrele de
celuloză
înlocuiesc
plasticul).
Se poate
proiecta codul
QR pe care
cursanții să îl
scaneze și să
fie
redirecționați
către testul
online. % de
răspunsuri
corecte sau
greșite poate fi

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

multe cunoștințe, fiind astfel potrivite
diferitelor audiențe țintă.

13

14

15

Bioeconomia
începe aici!

Bioeconomia
albastră

Către o
bioeconomie
durabilă Învățăminte
extrase din
studii de caz

https://www.youtub
e.com/watch?v=2x
vXkOMRTs4

https://www.youtub
e.com/watch?v=W
Ep3fFIeZc4

http://www.fao.org/
3/ca4352en/ca435
2en.pdf

Bioeconom
ie

Film accesibil
pe YouTube

Comisia
Europeană
2014

Bioeconom
ie

Film accesibil
pe YouTube

Matís
Islanda
2016

Bioeconom
ie

Raport PDF

Marta
Gomez San
Juan, Anne
Bogdanski
și Olivier
Dubois
2019

Filmul animat explică pe scurt cele mai
importante elemente ale bioeconomiei.
Prezintă diferențele dintre resursele
fosile și cele biologice ca materii prime
pentru produse. Prezintă bioeconomia
ca model de economie circulară și
ilustrează aspectele pozitive și
avantajele acesteia în viitor. Filmul este
bine realizat și este informativ. Pentru
că durează numai 2 minute și are
explicații în 24 de limbi ale UE, este o
resursă didactică utilă.
Materialul se axează pe bioeconomie,
cu corelații cu domeniul maritim și
industriile conexe - bioeconomia
albastră. Este interesant pentru că
prezintă posibile rute ale produselor
ecologice, de la sursă la producție.
Filmul oferă informații despre modul în
care anumite produse secundare,
considerate în mod obișnuit deșeuri, pot
fi utilizate în alte scopuri, de exemplu,
utilizarea oaselor codului de Atlantic
pentru fabricarea suplimentelor
alimentare (acizi grași și proteine).
Explicațiile sunt prezentate într-un
limbaj simplu și ușor de înțeles și are
animații interesante, astfel încât este
adecvat pentru un public variat, cu
niveluri diferite de abilități.
O resursă excelentă, cu 26 de studii de
caz pe tema bioeconomiei durabile, cu
linkuri către ODD. Cuprinde detalii
interesante despre utilizările
bioeconomiei în întreaga lume. Raport
bine formatat, care poate fi folosit cu
ușurință ca resursă didactică. Raportul
evidențiază valoare și succesul fiecărui
studiu de caz.

Idei privind
utilizarea la
clasă
afișat pe
ecran.

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
studenți

învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
primar și
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
administrația
publică, ONGuri

2 minute

3 minute și
40 de
secunde

Minimum 2
ore

Începător

Începător

Intermediar
Avansat

Engleză
dar
cu subtitrare
în cele 24 de
limbi ale UE

Engleză
(subtitrare și
în: bulgară,
letonă,
macedonean
ă, polonă și
română)

Engleză

Filmul poate fi
o introducere
interesantă la
o prezentare
pe tema
principiilor de
bază ale
bioeconomiei
și economiei
circulare.

Datorită
definițiilor
simple și
concise și
exemplelor
ușor de
înțeles, filmul
poate fi folosit
ca introducere
în materia
bioeconomiei.

În grupuri,
discutați cum
pot fi
implementate
studiile de caz
pe scară
locală,
națională sau
globală.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

16

17

18

19

Titlul resursei
didactice
online

3 modalități
creative pentru
a soluționa
problema
deșeurilor în
domeniul
creației
vestimentare

O economie
circulară pentru
sare care
menține râurile
curate

O economie
sănătoasă
trebuie
concepută
astfel încât să
înflorească, nu
doar să se
dezvolte

Scurt ghid
privind
economia

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://www.ted.co
m/talks/amit_kalra
_3_creative_ways
_to_fix_fashion_s_
waste_problem

https://www.ted.co
m/talks/tina_arrow
ood_a_circular_ec
onomy_for_salt_th
at_keeps_rivers_cl
ean/

Subiect

Economia
circulară
(EC)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Video - Ted
talk

Autor și an

Amit Kalra,
TED@Tom
my
2017

Economia
circulară
(EC)

Film

Tina
Arrowood,
TEDTalk
2019

https://youtu.be/Rh
crbcg8HBw
Raworth, K.
(2017): Doughnut
Economics: Seven
Ways to Think Like
a 21st-Century
Economist. 1st ed.
Vermont: Chelsea
Green Publishing.
http://www.cepsech.eu/sites/defaul
t/files/PPT%20CE

Economia
circulară
(EC)

TED Talk
(Youtube
video)

Kate
Raworth,
TEDTalk
2018

Economia
circulară
(EC)

PowerPoint

Igor Taranic
(CEPS –
Centrul

34

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

Publicul țintă

Un film interesant despre modă și
deșeuri. Prezintă modalități de
reutilizare și reciclare a articolelor
vestimentare nedorite și modul în care
acestea pot fi fabricate modular, datorită
materiilor prime folosite și utilizării
materialelor biodegradabile. Este
interesant că filmul vorbește și despre
utilizarea substanțelor chimice dure,
precum coloranții, și despre modul în
care acești coloranți pot afecta sursele
de apă. De asemenea, descrie cum
utilizarea acestor substanțe chimice
poate poate face mai dificilă reutilizarea
/ reciclarea unui produs, deoarece nu
este posibilă îndepărtarea culorii,
adăugând un alt factor de luat în
considerare în domeniul CE.

învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria

Filmul informează în privința posibilității
și necesității protejării râurilor împotriva
excesului de sare generat de activitățile
umane; acest lucru se poate realiza prin
economia circulară. Este prezentat un
mecanism de protejare a râurilor în trei
etape, explicând cum poate fi
recuperată și reutilizată sarea din apele
uzate industriale sărate.
O discuție importantă și interesantă care
evidențiază problemele ce
caracterizează cultura noastră
consumeristă de masă actuală și critică
o economie bazată la nesfârșit pe
dezvoltare. Analizează problemele
privind creșterea PIB-ului. Acest film
pune față în față aceste probleme și
noul model economic Doughnut
(explicat sub metafora unei gogoși) - un
cadru vizual al dezvoltării durabile care
combină conceptul limitelor planetei și
conceptul complementar al limitelor
sociale.
Prezentare bazată pe raportul privind
cadrul „Circular Economy Progress for
Stakeholders” - progresele înregistrate

studenți,
universitari,
ONG-uri

Durata
lecturării
sau
activității

9 minute și
37 de
secunde

13 minute

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Engleză
dar
cu transcriere
în 19 limbi
Începător
Intermediar

(Inclusiv
franceză,
maghiară
polonă, rusă
spaniolă)

Idei privind
utilizarea la
clasă

Prezentați
cursanților
filmul, pentru a
îi stimula să se
gândească la
industria
modei și la
deșeurile
asociate cu
„moda rapidă”.

Intermediar
Avansat

Engleză
dar cu
subtitrare în
11 limbi
(inclusiv
franceză,
maghiară
spaniolă)

Folosiți
diagramele
care explică
mecanismul
de protecție cu
trei etape și
generarea
sării în
economia
liniară și în
cea circulară.

Cursanții pot
încerca să își
traseze
propriile vieți
pe modelul
Doughnut.

Diagramele și
diferitele
elemente

învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

16 minute

Intermediar

Engleză, dar
cu subtitrare
în 23 de
limbi, inclusiv
bulgară,
franceză,
maghiară,
rusă și
spaniolă)

învățământ
secundar,
cadre didactice

20 minute

Intermediar

Engleză

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

20

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

circulară
Cadrul CEPS

PS%20Special%2
0Report%20on%2
0the%20CE_0.pdf
.

O lume fără
deșeuri

https://www.ted.co
m/talks/kate_e_bra
ndt_a_world_witho
ut_waste

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

pentru Studii
Politice
Europene)

Economia
circulară
(EC)

Film online prelegere
TEDWomen

https://circulab.co
m/toolbox-circulareconomy/circularcanvasregenerativebusiness-models/

21

Panouri
circulare

NuÃŸholz, J.L.K.,
(2018): A circular
business model
mapping tool for
creating value from
prolonged product
lifetime & closed
material loops.
Journal of Cleaner
Production, 197:
185- 194.

Autor și an

Economia
circulară
(EC)

Material care
sprijină o
discuție în
timpul cursului.

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

de economia circulară pentru factorii
interesați (care, în mod derutant, are
același acronim cu Centre for European
Policy Studies - Centrul pentru studii în
2016
domeniul politicilor europene), oferind o
imagine de ansamblu asupra principiilor
fundamentale ale modelului EC și
recomandări pentru factorii decizionali
europeni în materie de politici privind
cele mai bune modalități de a sprijini
tranziția către EC în UE. Face legătura
între EC și schimbările în plan politic și
crearea de politici și este util pentru a
ilustra exemple din viața reală.
Filmul explică conceptul EC și planul
Kate Brandt
prezentatoarei de a ecologiza Google
(Google
prin crearea unei EC care reutilizează,
Sustainability
reciclează și elimină deșeurile în mod
Officer),
integrat. În baza propriei experiențe,
TEDWomen
discută ideea unui centru de date
Talk
circulare. O prezentatoare captivantă și
un material video util în ceea ce privește
2018
conținutul și explicarea conceptului EC.
Circulab oferă acest panou circular
pentru societăți comerciale și alte tipuri
de organizații pentru a-l descărca, tipări
și apoi utiliza în exerciții de grup pentru
discuții structurate privind proiectarea
caracterului circular. Acest instrument
simplu vizează organizațiile care,
anterior, nu au luat în calcul acest
caracter circular. Este însoțit de
instrucțiuni privind desfășurarea unui
Circulab
exercițiu de grup care utilizează acest
instrument. Ar putea fi folosit pentru a
2014
analiza modalitățile în care poate fi
consolidat caracterul circular al
produselor existente sau pentru a
sprijini procesul de concepere a unui
produs nou. Ar putea fi utilizat de echipe
multifuncționale care încă nu sunt
familiarizate cu conceptele economiei
circulare. „Cartonașele de investigație”
sugerate oferă stimuli utili pentru
discuție. De asemenea, instrumentul
poate fi folosit de elevi de liceu sau de
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

învățământ
secundar,
studenți,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi

învățământ
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
studenți,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi

Idei privind
utilizarea la
clasă
constructive
ale modelului
CE pot fi
folosite ca
introducere a
noțiunii.

12 minute
și 18 de
secunde

2 ore

Intermediar

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții cu
privire la
diversele
modalități de
aplicare a EC.

Intermediar

Chineză
Neerlandeză
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă

Atelier în
grupuri de 4 8

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Actvitate la
clasă pentru a
discuta și
examina
realități și cifre
din graficele
interactive.

Engleză

Proiectați
filmul la clasă.
Posibilă și
proiectarea
unor
fragmente.

studenți, pentru studiul unor discipline
ce țin de administrarea afacerii.

22

23

24

25

Economia
circulară

Economia
circulară eliminarea unui
sistem
defectuos,
construind un
viitor nou

Economia
circulară gestionarea
durabilă a
materiilor prime

Fișa de
activitate
pentru
economia
circulară

http://www.europar
l.europa.eu/thinkta
nk/infographics/cir
culareconomy/publ
ic/index.html

https://www.youtub
e.com/watch?v=_P
KbUFJ3Iu4

Economia
circulară
(EC)

Grafice
interactive

European
Parlimentary
Research
Service
2018

Economia
circulară
(EC)

Film prelegere
TEDxTirana

Harald
Friedl (CEO
of Circle
Economy)
2018

https://www.course
ra.org/learn/circula
r-economy

https://ceaccelerat
or.zerowastescotla
nd.org.uk/circularguide/how-can-iget-started/

Economia
circulară
(EC)

Economia
circulară
(EC)

Curs online
predat prin
intermediul
filmelor, lecturii
și testelor cu
întrebări și
răspunsuri. La
finele fiecărui
modul are loc
un test, pentru
a verifica dacă
participantul a
înțeles pe
deplin
conținuturile.
Fișe de
activitate

Universitate
a din Lund
și șapte
parteneri
2020

Zero Waste
Scotland
2019

Excelente grafice interactive atractive
de folosit în clasă, care explică
economia liniară, economia circulară,
materialele, deșeurile, utilizarea mai
inteligentă a resurselor, folosirea
materiilor prime, reducerea, reciclarea,
reutilizarea și acțiunile UE (norme,
reglementări, statistici, inițiative).
Filmul oferă o prezentare introductivă
captivantă, instructivă și valoroasă a
conceptelor unei EC. Trei companii
reale și serviciile/produsele acestora,
discutate pentru a vedea cum își propun
să funcționeze de o manieră circulară.
Explică fezabilitatea și necesitatea
tranziției către stiluri de viață mai
durabile. Evidențiază cât de nocivă este
economia liniară (preia, produce și
aruncă).
Curs online gratuit. Analizează
durabilitatea și economia circulară.
Instrument de învățare fantastic,
prezentat de renumita Universitate din
Lund, cu participarea unor experți din
industrie, precum EIT RawMaterials prin
intermediul Coursera. Suplimentar,
oferă posibilitatea implicării în activități
interactive, pentru a permite cursanților
să discute cu alți colegi. Modulele
cursului încurajează participanții să se
gândească la toate nivelurile economiei
circulare, de la materialele selectate
pentru fabricarea unui produs la politici
și rețele de colaborare.
Fișe de activitate care ajută companiile
să își analizeze practicile și să identifice
modalități prin care pot include EC în
activități. Cuprinde patru fișe, explicate
pas cu pas: 1. Trecerea în revistă a
practicilor actuale, identificarea intrărilor

cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

învățământ
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
studenți,

30 minute

22 minute
și 44 de
secunde

Începător
Intermediar

Începător
Intermediar

Curs online
complet, 21, 5
săptămâni
21 de ore,
5
săptămâni

1 oră și 20
de minute

Începător

Intermediar

Engleză

Engleză

Curs gratuit,
dar certificatul
de absolvire
costă circa 41
de euro (sprijin
financiar
disponibil la
cerere)
Împărțiți
cursanții în
grupuri de 4
sau 5 și
completați
fișele de

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Este necesară
resursa adițională
„Carduri cu
strategii pentru
economia
circulară”
Disponibilă pentru
descărcare la
https://ceaccelerat
or.zerowastescotla
nd.org.uk/ sub titlul
„Circular
Strategies”
(strategii circulare).

26

Clubul de
economie
circulară

http://www.circular
economyclub.com/
listings/

Economia
circulară
(EC)

Website

Clubul de
economie
circulară
(CEC)
2012

27

Harta
resurselor
generale ale
economiei
circulare
(Fundația Ellen
MacArthur)

https://kumu.io/elle
nmacarthurfoundat
ion/educationalresources#circulareconomy-generalresourcesmap/key-forgeneral-resourcesmap.

Economia
circulară
(EC)

Pagină web cu
multe filme,
articole, studii
de caz și
rapoarte.

Fundația
Ellen
MacArthur
(EMF)
Din 2010 și
actualizată
permanent

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
și ieșirilor. 2. Analiza acestora pentru a
constata dacă există „intrări” care pot fi
obținuți din surse mai durabile sau dacă
oricare dintre „ieșiri” pot fi folosite de
altcineva. 3. Utilizarea acestor
constatări pentru a vedea unde se
încadrează propria activitate în
strategiile EC (prin utilizarea altei
resurse „strategiile circulare“). 4. În
sfârșit, asumarea angajamentului de a
aloca timp și resurse financiare pentru a
cerceta mai aprofundat aceste elemente
și a le implementa. O resursă foarte
bună pentru activități de grup cu
elevii/studenții atunci când analizează
un studiu de caz (poate într-un curs de
administrarea afacerii).
CEC este cea mai vastă rețea
internațională de experți în domeniul
EC, cu 260 de organizații locale CEC în
110 de țări. Acest website permite
membrilor din întreaga lume să facă
schimb de opinii și linkuri către resurse
(articole, cărți, știri, podcasturi) despre
EC. O sursă utilă de linkuri către studii
de caz interesante și exemple de
produse și sisteme circulare. Având în
vedere că include membri de pe toate
continentele, există surse în diferite
limbi.
O resursă foarte valoroasă, complet
interactivă, care include o diagramă de
tip pânză de păianjen (sau o hartă
mentală) pentru a ilustra conexiunile
tuturor aspectelor EC. Resursa
interactivă de tip hartă mentală este o
colecție cuprinzând aproape toate
resursele educaționale care au fost
publicate, inclusiv materiale video,
grafice, rapoarte, studii de caz, articole
etc., punând la dispoziție o colecție
organizată a tuturor materialelor
educaționale publicate de EMF, de la
prezentarea economiei circulare la studii
de caz și rapoarte privind EC. Este cea
mai bună sursă pentru a învăța despre
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
autorități
publice, ONGuri

Idei privind
utilizarea la
clasă
activitate
pentru firmele
acestora (sau
pentru studii
de caz, dacă
lucrați cu
elevi) și
discutați
constatările în
grupuri.

cadre didactice
învățământ
secundar,
studenți,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi
ONG-uri

Variabil, în
funcție de
activitate și
de
lecturare.

cadre didactice
învățământ
primar și
secundar,
universitari,
învățământul
secundar,
studenți,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
autorități
publice, ONGuri

Diferă, dată
fiind
varietatea
materialelo
rparcurgere
a unora
dintre
materiale
sau a
tuturor
materialelo
r poate
dura
minute,
ore, zile

Începător
Intermediar
Avansat

Începător
Intermediar
Avansat

Chineză
Neerlandeză
Engleză
Franceză
Italiană
Japoneză
Portugheză
Spaniolă

Dați exemple
de evoluții și
aplicare a
modelelor
circulare în
afaceri.

Engleză

Întrucât pagina
web conține
multe
materiale,
cadrele
didactice sau
alți utilizatori ai
acestei
resurse ar
trebui să le
parcurgă
pentru a ști ce
informații sunt
disponibile și
ce poate fi
încorporat în

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

28

29

30

Titlul resursei
didactice
online

Economia
circulară în
orașe

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

http://www3.weforu
m.org/docs/White_
paper_Circular_Ec
onomy_in_Cities_r
eport_2018.pdf

Economia
circulară:
Marcel
Wubbolts la
TEDxMaastrich
t

https://www.youtub
e.com/watch?v=Es
ozREJUxjw

Economia
circulară:
Introducere

https://www.edx.or
g/course/circulareconomy-anintroduction

Subiect

Economia
circulară
(EC)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Raport
informativ

Autor și an

Forumul
Economic
Mondial PwC
2018

Economia
circulară
(EC)

Film TEDx talk

Marcel
Wubbolts,
TEDx
2014

Economia
circulară
(EC)

Curs online cu
filme, evaluări
interactive și
teste cu
întrebări și
răspunsuri,
pentru a

edX,
Universitate
a
Tehnologică
din DELFT
2019

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
EC și despre progresele înregistrate la
nivel mondial. Această pagină oferă
toate tipurile de materiale educaționale,
de la filme interesante, cu durata de
câteva minute la rapoarte detaliate
publicate pe această temă în diferite
domenii de activitate.
O analiză aprofundată a necesității
tranziției orașelor către o economiei
circulară. Evidențiază soluții inovative
care aplică principiile circulare pentru
reutilizarea deșeurilor din clădiri
existente, infrastructură și construcții,
colectarea apelor pluviale pentru
reutilizare, generarea de energie curată
și eficientă din punctul de vedere al
resurselor, tratarea deșeurilor medicale,
precum și achiziționarea de bunuri și
servicii. De asemenea, identifică
barierele în calea implementării și rolul
fiecărei categorii de factori interesați în
depășirea acestora. O utilizare
interesantă a studiilor de caz (de ex.,
reciclarea pereților din cărămidă prin
decuparea unor module care pot fi
utilizate în clădiri).
Discută despre modul în care economia
liniară afectează amprenta ecologică
globală și în care EC poate contribui la
gestionarea și protejarea resurselor prin
transformarea „deșeurilor” în materiale
valoroase. De asemenea, modul în care
această transformare afectează pe
toată lumea: oameni de știință, sectoare
industriale, autorități și consumatori.
Explică modul în care nanotehnologiile
pot transforma modul în care gestionăm
deșeurile și le folosim pentru a genera
energie sau combustibili.
Cursul arată cum se poate contribui la
un sistem economic durabil prin
implementarea unor abordări noi privind
propriile activități și proiectare bazată pe
economia circulară. Este un curs
introductiv în discipline din domeniul
administrarea afacerii și management.
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității
sau
săptămâni.

învățământ
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
studenți,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi

Minimum 1
oră

învățământ
secundar,
studenți,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

13 minute
și 19
secunde

cadre didactice
învățământ
secundar,
studenți,
universitari,
oameni de
afaceri și

3-6 ore pe
săptămână
, curs de 7
săptămâni

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă
curriculumul
pe care îl
predau.

Intermediar
Avansat

Intermediar

Începător
Intermediar

Engleză

Raportul
informativ
cuprinde o
serie de studii
de caz pe
diferite teme și
din diferite
orașe, care
pot fi discutate
la clasă.

Engleză

Discuție
despre cum
pot deșeurile
să devină
resurse.

Engleză

Curs online
complet, 35 de
ore, 7
săptămâni
Curs gratuit,
dar certificatul
de absolvire

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

evalua
progresul
cursantului

31

32

33

Economia
circulară: studii
de caz

https://www.worlds
teel.org/steel-bytopic/circulareconomy/casestudies.html

Dame Ellen
MacArthur:
alimentele,
sănătatea și
economia
circulară

https://www.youtub
e.com/watch?v=M
6MLFJDddM4

Dezvoltarea
economiei
circulare a
Scoției:
consultare
privind
propunerile
legislative

https://www.gov.sc
ot/publications/deli
vering-scotlandscircular-economyproposalslegislation/pages/3
/

Economia
circulară
(EC)

Economia
circulară
(EC)

Pagină pe
Internet

Este foarte bine organizat, cu materiale
video frumos concepute și cu date de
contact ale unor persoane de la care se
pot obține informații suplimentare.

World Steel
Association
2020

Film pe
YouTube

Ellen
MacArthur
la Forumul
Alimentar
EAT 2015
2015

Economia
circulară
(EC)

Website

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

Guvernul
Scoției
2019

O resursă educațională foarte utilă
pentru a înțelege beneficiile EC. O
resursă didactică foarte practică, ce
oferă numeroase exemple practice
privind EC. O resursă care corelează
ideile EC cu studii de caz reale, de
exemplu tema „reducere” cuprinde
linkuri către tehnologii de producție care
conduc la reducerea cantității de
deșeuri generate.
Ocazie de a o asculta pe Ellen
MacArthur, vorbitor public inspirațional,
explicând ce este EC și cum poate
aceasta să îmbunătățească întregul
sistem economic, reutilizând materiile
prime și reintroducându-le în economie,
schimbând întregul sistem, nu doar
elementele respective. Această resursă
didactică este foarte utilă pentru că este
ușor de înțeles. Cuprinde numeroase
exemple, o multitudine de diagrame și
imagini, pentru a ilustra de ce este
importantă EC.
Un website instructiv care cuprinde o
descriere detaliată a EC și a ierarhiei
deșeurilor. Informații despre țintele
privind deșeurile asumate de Guvernul
Scoției. O resursă utilă pentru a învăța
despre EC și durabilitate. Această
resursă cuprinde și informații despre
planul Zero Deșeuri al Scoției și despre
anumite sisteme instituite pentru a
contribui la atingerea țintelor privind
deșeurile, precum „schema de restituire
a garanției” pentru obiectele și
recipientele de unică folosință din
plastic. Diagramele sunt foarte utile,
pentru că sunt clare și instructive.
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

întreprinderi,
ONG-uri

învățământ
secundar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
studenți

învățământ
secundar,
studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

cadre didactice
învățământ
secundar
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

Idei privind
utilizarea la
clasă
costă circa 46
de euro.

1 oră

10 minute

30 minute

Începător
Intermediar

Chineză
Engleză

Discutați în
grupuri mici
unul sau mai
multe studii de
caz.

Începător

Engleză
dar
cu subtitrare
tradusă
în multe limbi
(inclusiv
bosniacă,
letonă,
macedonean
ă,
bulgară,
polonă,
română)

Poate fi
folosită în
primele ore de
curs, întrucât
este o
introducere a
conceptului de
economie
circulară.

Engleză

Sugerați
lecturi pentru
cursanți sau
faceți trimiteri
la imaginile și
diagramele din
prezentarea
care însoțește
prelegerea.

Intermediar

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

34

Titlul resursei
didactice
online

DK OsseoAsare: Ce ne
învață o
groapă de
gunoi din
Ghana despre
inovație

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://www.ted.co
m/talks/dk_osseo_
asare_what_a_scr
apyard_in_ghana_
can_teach_us_abo
ut_innovation

Subiect

Economia
circulară
(EC)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

TEDTalk

Autor și an

DK OsseoAsare,
TEDTalk
2017

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

O discuție instructivă despre o abordare
de jos în sus a EC. În Agbogbloshie, o
comunitate din Accra, Ghana, localnicii
merg la groapa de gunoi pentru a căuta
deșeuri electronice, pentru materiale
reciclabile. Fără a avea vreo calificare
oficială, acești mineri urbani autodidacți
învață singuri electronică demontând
obiectele găsite și reparându-le. DK
Osseo-Asare adresează următoarele
întrebări: Ce s-ar întâmpla dacă am
pune în legătură acești autodidacți din
Agbogbloshie cu studenți și tineri
specialiști în domenii STEAM (științe,
tehnologie, inginerie, arte și
matematică)? Acest material video este
instructiv din mai multe puncte de
vedere. În primul rând, vorbitorul
folosește numeroase elemente vizuale,
precum fotografiile, pentru a aborda
tema EC. Aplicând o abordare de jos în
sus, ca exemplu de EC, studenții și
tinerii specialiști în domenii STEAM pot
fi încurajați să aplice modele
asemănătoare în propriul domeniu de
activitate. În plus, amploarea capitalului
social din această comunitate din Accra,
Ghana, constituie un stimulent pentru
alte comunități din întreaga lume, care
se confruntă cu probleme
asemănătoare. Un exemplu din viața
reală care ilustrează posibilitățile EC,
într-un format ușor de înțeles și
captivant. Trecerea de la modalitățile
tradiționale de învățare către mijloace
euristice poate contribui la crearea unor
comunități mai durabile și la
abandonarea societăților consumeriste.
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Publicul țintă

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

Durata
lecturării
sau
activității

14 minute
și 9 de
secunde

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Intermediar
Avansat

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză
dar cu
transcriere în
18 limbi,
inclusiv
franceză,
maghiară
rusă
sârbă,
spaniolă)

Plan de lecție
1: în grupuri,
enumerați 10
articole care
pot fi reciclate
sub forma
unor produse
noi (câștigă
echipa care
termină
prima). 2:
cereți exemple
și notați-le pe
tablă. 3:
Întrebați care
este cel mai
mare depozit
de deșeuri
electronice. 4:
faceți o
introducere a
filmului și
puneți
următoarele
întrebări: a)
Ce efecte
dăunătoare
pot avea
deșeurile
electronice
asupra
sănătății
oamenilor și
asupra
planetei? b)
Ce ar putea
învăța
industriile de
la această
comunitate din
perspectiva
EC? 5):
Parcurgeți
răspunsurile și
discutați filmul.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

35

Titlul resursei
didactice
online

Eliminarea
deșeurilor întro economie
circulară

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://finland.fi/bu
sinessinnovation/eliminati
ng-waste-in-acircular-economy/

Subiect

Economia
circulară
(EC)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Revistă online

36

https://thecirculars.
org/content/resour
ces/AccentureWaste-WealthExec-SumFINAL.pdf

Economia
circulară
(EC)

Document
PDF online de
7 pagini

37

Industria modei
și economia
circulară

https://www.youtub
e.com/watch?v=65
zR2nU0sBU

Economia
circulară
(EC)

Film pe
YouTube

Economia
circulară
(EC)

Film din cadrul
resurselor
didactice
deschise
publicate sub
denumirea
„National
Programme on
Technology
Enhanced
Learning
(NPTEL)”
finanțat de
guvernul Indiei.

38

https://www.youtub
e.com/watch?v=rx
mTvPxRNlk

Fran
Weaver
2016

Rezumatul
cărții „Waste to
Wealth“, de
Peter Lacy &
Jakob Rutqvist

Prelegerea 39:
Materiale
plastice și
economia
circulară: studii
de caz

Autor și an

Cartea lui
Lacy și
Rutqvist
publicată de
Palgrave
Macmillan;
Rezumat de
Accenture
2015

WorlDynami
cs
2017

Dr. Brajesh
Kumar
Dubey
(Institutul
Indian de
Tehnologie
din
Kharagpur,
India)
2019

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
Acest articol pune în discuție tehnologii
inovative pentru utilizarea la maximum a
materialelor și reducerea cantităților de
deșeuri. Explică modul în care
sectoarele de activitate din Finlanda trec
prin modificări pentru a se încadra în
modelul EC. Este un articol interesant,
recomandat pentru că poate ajuta
elevii/studenții să înțeleagă mai bine
cum să creeze EC și cum să înceapă să
sorteze și să recicleze materialele, în
sprijinul dezvoltării durabile.
Publicat ca un rezumat al cărții „Waste
to Wealth” publicate în 2015 de Peter
Lacy & Jakob Rutqvist, prezintă
conceptul de economie circulară,
explică necesitatea economiei circulare,
cele cinci modele de afaceri ale
economiei circulare, zece tehnologii
perturbatoare și modul în care se pot
obține avantaje circulare în diferite
domenii de activitate. Cunoștințe foarte
practice despre modelele de afaceri
care integrează principiile economiei
circulare.
Materialul video explică economia
liniară și EC în industria modei și modul
în care companiile încearcă să realizeze
tranziția către EC și în care și clienții pot
avea un rol. Un material video
educațional de calitate privind industria
modei în EC.
Discuție pe marginea EC care se
axează pe regândirea proiectării
produselor, concept explicat prin
analizarea companiei „Unilever” ca
studiu de caz și a schimbării de
paradigmă care se produce prin
reproiectarea produselor la nivel
fundamental, astfel încât să fie ușor de
reutilizat, reciclat sau compostat.
Discuția se concentrează asupra
explicării metodei prin care adaptăm
fabricarea produselor pentru a le face
mai utile pentru EC. Cuprinzând o
analiză a unui exemplu care însoțește

41
Publicul țintă

cadre didactice
învățământ
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

Durata
lecturării
sau
activității

30 minute

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Începător

Chineză
Engleză
Franceză
Germană
Portugheză
Spaniolă

Discutarea
principalelor
aspecte cu
clasa.

cadre didactice
învățământ
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi

20 minute

Intermediar

Engleză

Puteți cere
cursanților să
citească acasă
rezumatul de 7
pagini și să
discutați ideile
sau să faceți
un quiz la
clasă.

învățământul
secundar,
studenți

5 minute și
45 de
secunde

Începător

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții.

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții.
Cereți
cursanților să
se gândească
la alte
organizații și
țări.

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

31 minute
și 46 de
secunde

Începător
Intermediar

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

42
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Lectorii vor
viziona în
avans cele 9
filme de 1
minut și vor citi
notele pentru
fiecare dintre
acestea.
Fiecare film se
încheie cu o
întrebare.
Proiectați
filmul la clasă
și cereți
cursanților să
spună ce
soluții și ce
gânduri au
pentru fiecare
întrebare.

Engleză

Planul lecției
cuprinde
instrucțiuni
detaliate
privind modul
în care cadrele
didactice pot
folosi
materialul.

Engleză

Planul lecției
cuprinde
instrucțiuni
detaliate
privind modul
în care cadrele
didactice pot
folosi
materialul.

explicația, această resursă este atât
utilă, cât și interesantă.

39

40

41

Lecția 1:
Concepții
comune care
constituie o
provocare

https://www.ellenm
acarthurfoundation
.org/assets/downlo
ads/schoolscolleges/SchoolsColleges-WLLLesson-Plan-1F.pdf

Lecția 2:
Studierea
economiei
circulare

https://www.ellenm
acarthurfoundation
.org/assets/downlo
ads/schoolscolleges/SchoolsColleges-WLLLesson-Plan-2V2.pdf

Lecția 3:
Înțelegerea
provocării
„resurselor
finite“

https://www.ellenm
acarthurfoundation
.org/assets/downlo
ads/schoolscolleges/SchoolsColleges-WLLLesson-Plan-3F.pdf

Pagină web și
filme pe
YouTube
Economia
circulară
(EC)

Economia
circulară
(EC)

Planul lecției
cuprinde
instrucțiuni
detaliate
privind modul
în care cadrele
didactice pot
folosi
materialul.

Pagină pe
Internet

Fundația
Ellen
MacArthur
2012

Fundația
Ellen
MacArthur
2012

Economia
circulară
(EC)

Pagină pe
Internet

Fundația
Ellen
MacArthur
2012

Prima lecție din planul de lecție creat
pentru a prezenta elevilor concepții
diferite despre funcționarea economiei:
o EC. Seria explică prin ce diferă mai
exact o EC de situația existentă și
analizează avantajele economice,
ecologice și sociale ale unei noi
abordări. Planurile lecțiilor oferă o
introducere adecvată în materia
economiei circulare, lecțiile putând fi
predate în succesiune sau separat.
Foarte utile pentru prezentarea
provocărilor lumii moderne în termeni de
producții și consumuri și a posibilelor
consecințe, în materiale video foarte
scurte.

A doua lecție din serie cu privire la CE
(a se vedea mai jos, rândul 38):
Planurile lecțiilor oferă o introducere
adecvată în materia economiei
circulare, lecțiile putând fi predate în
succesiune sau separat. Interacțiuni
practice de calitate la clasă.

A treia lecție din serie cu privire la CE (a
se vedea mai sus, rândul 38): Planurile
lecțiilor oferă o introducere adecvată în
materia economiei circulare, lecțiile
putând fi predate în succesiune sau
separat. Interacțiuni practice de calitate
la clasă.

Plaja de vârste:
12-19
(economie,
geografie,
sisteme de
mediu,
sociologie,
managementul
afacerilor,
educație civică)

Plaja de vârste:
12-19
(economie,
geografie,
sisteme de
mediu,
sociologie,
managementul
afacerilor,
educație civică)
Plaja de vârste:
12-19
(economie,
geografie,
sisteme de
mediu,
sociologie,
managementul
afacerilor,
educație civică)

60 minute

60 minute

45 - 70 de
minute

Intermediar

Începător

Intermediar

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

42

43

44

45

46

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Lecția 4:
Proiectare
pentru
economia
circulară

https://www.ellenm
acarthurfoundation
.org/assets/downlo
ads/schoolscolleges/SchoolsColleges-WLLLesson-Plan-4F.pdf

Lecția 5:
Economia
circulară și
agricultura
modernă

https://www.ellenm
acarthurfoundation
.org/assets/downlo
ads/schoolscolleges/SchoolsColleges-WLLLesson-Plan-5F.pdf

Lecția 6:
Regândirea
ambalajelor din
materiale
plastice

https://www.ellenm
acarthurfoundation
.org/assets/downlo
ads/schoolscolleges/Redesigni
ng-plastics-Finalv4.pdf

Schimbarea
perspectivei
asupra
progresului

https://www.youtub
e.com/watch?v=zC
RKvDyyHmI

Regândirea
materialelor
plastice și
deșeurilor
pentru
impulsionarea

https://www.youtub
e.com/watch?v=gP
CTlDO2Z5U

Subiect

Economia
circulară
(EC)

Economia
circulară
(EC)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Pagină pe
Internet
.

Pagină pe
Internet

Autor și an

Fundația
Ellen
MacArthur
2012

Fundația
Ellen
MacArthur
2012

Economia
circulară
(EC)

Pagină pe
Internet

Fundația
Ellen
MacArthur
2012

Economia
circulară
(EC)

Film pe
YouTube

Fundația
Ellen
MacArthur
2011

Economia
circulară
(EC)

Film pe
YouTube

Wastepickers
(Culegătorii
de deșeuri)
2016

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
A patra lecție din serie cu privire la CE
(a se vedea mai jos, rândul 38):
Planurile lecțiilor oferă o introducere
adecvată în materia economiei
circulare, lecțiile putând fi predate în
succesiune sau separat. Interacțiuni
practice de calitate la clasă.

A cincea lecție din serie cu privire la CE
(a se vedea mai sus, rândul 38):
Planurile lecțiilor oferă o introducere
adecvată în materia economiei
circulare, lecțiile putând fi predate în
succesiune sau separat. Interacțiuni
practice de calitate la clasă.

A șasea lecție din serie cu privire la CE
(a se vedea mai sus, rândul 38): Acest
plan de lecție își propune aprofundarea
cunoștințelor privind provocările
sistemice ridicate de ambalajele din
plastic și a modalităților în care pot fi
depășite prin regândirea designului.
Un scurt material video animat care
explică structura circulară a lumii
naturale și structura liniară,
consumabilă, a societății umane.
Explică etapele necesare pentru a
progresa pe calea EC și necesitatea ca
întregul sistem să conlucreze pentru
implementarea unor schimbări de
durată. Animația este foarte colorată și
amuzantă, iar filmul foarte clar și
accesibil.
Film despre situația deșeurilor din
materiale plastice în Asia, mai exact în
India. Menționează cum poate fi
reintrodus plasticul în economie pentru
reutilizare și cum contribuie
Wastepickers (o organizație din

43
Publicul țintă
Plaja de vârste:
12-19
(economie,
geografie,
sisteme de
mediu,
sociologie,
managementul
afacerilor,
educație civică)
Plaja de vârste:
12-19
(economie,
geografie,
sisteme de
mediu,
sociologie,
managementul
afacerilor,
educație civică)
Plaja de vârste:
12+ (proiectare
și tehnologie,
biologie,
chimie, științele
mediului,
afaceri)

Durata
lecturării
sau
activității

120 minute

45 - 70 de
minute

90 minute

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Intermediar

Intermediar

Intermediar

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Planul lecției
cuprinde
instrucțiuni
detaliate
privind modul
în care cadrele
didactice pot
folosi
materialul.

Engleză

Planul lecției
cuprinde
instrucțiuni
detaliate
privind modul
în care cadrele
didactice pot
folosi
materialul.

Engleză

Planul lecției
cuprinde
instrucțiuni
detaliate
privind modul
în care cadrele
didactice pot
folosi
materialul.

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

3 minute și
48 de
secunde

Începător
Intermediar

Engleză

După
urmărirea
filmului,
cursanții pot
propune idei
de afaceri
circulare.

învățământ
secundar

4 minute și
50 de
secunde

Începător

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

economiei
circulare în
Asia

47

48

Ambalaje
durabile într-o
economie
circulară

System Reset:
Design și
tehnologie
pentru o
economie
circulară

Deșeurile ating
un nou nivel

Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Bangalore) la acest proces. Descrie
modul în care sunt responsabilizate
companiile din India. Filmul este util
pentru ilustrarea beneficiilor și viabilității
EC.

https://www.edx.or
g/course/sustaina
ble-packaging-ina-circulareconomy

https://www.stem.o
rg.uk/resources/col
lection/3927/syste
m-reset-designand-technologycircular-economy

Economia
circulară
(EC)

Economia
circulară
(EC)

Curs online
care folosește
un mix de
prezentări
PowerPoint,
filme, quiz-uri
și lecturi ca
materiale
didactice.

Colecție de
lecții,
prezentări,
filme, jocuri și
cartonașe cu
informații.

TU Delft
2020

Fndația
Ellen
MacArthur;
STEM
Learning
Ltd.
2010 - 2019

49

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

44

https://www.ted.co
m/talks/peter_harri
s_taking_trash_tal
k_to_a_whole_ne
w_level/details#t2154

Economia
circulară
(EC)

Film online prelegere TED

Peter Harris
(UPS
Sustainabilit
y Director),
TED
2015

Curs gratuit disponibil ca MOOC. Este
structurat în șase „episoade“, fiecare
abordând câte un aspect al ambalării.
Episoadele sunt prezentate de
instructori diferiți, fiecare episod fiind
urmat de secțiuni dedicate studiilor de
caz și evaluărilor. Conținutul este
captivant de la bun început. Prelegerile
sunt prezentate în format video, cu
caracteristici suplimentare, precum
transcriere, subtitrare și control vitezei
de redare. Sub materialele video sunt
prezentate recomandări de lectură și
principalele concluzii ale prelegerii.
Uneori sunt introduse diapozitive
recapitulative între filme, pentru a relua
principalele elemente ale materialului
anterior și a introduce noul material
video. Cursul este bun, destul de
concis, dar tot instructiv.
Materialul a fost conceput în mod
specific pentru profesorii de liceu pentru
a fi utilizat în predarea principiilor
fundamentale ale EC. Este împărțit în
șase activități distincte, cu materiale
suplimentare, precum filme sau fișe
virtuale. Fiecare activitate cuprinde
planuri de lecție, lecții și prezentări.
Lecțiile, materialele video, jocurile și alte
instrumente permit profesorilor
individualizarea lecțiilor.
O discuție foarte bună pe o temă
interesantă, susținută de directorul
pentru dezvoltare durabilă al UPS, Peter
Harris. Discuția descrie gestionarea
deșeurilor unei societăți de consum ca
pe una dintre cele mai mari provocări
ale momentului. Harris propune un plan
în care metanul generat de deșeurile pe
care le producem alimentează

studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

învățământ
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar
(Grupe de
vârstă țintă: 1114, 14-16, 1619)
învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari,

3-4 ore pe
săptămână
,6
săptămâni

1 an școlar
(conține
planuri de
lecție
întregi)

9 minute și
55 de
secunde

Curs online
complet, 3-4
ore pe
săptămână, 6
săptămâni
Intermediar

Intermediar

Începător

Engleză

Engleză

Engleză

Curs gratuit,
dar certificatul
oficial de
absolvire
costă circa
€46.

Material gata
de utilizare cu
elevii de liceu.

Integrați filmul
într-o lecție pe
tema EC sau
pe tema
logisticii (UPS
este o firmă de
logistică). De
asemenea,
poate fi folosit

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

https://circularclass
room.com/

50

51

Sala de clasă
circulară

Economia
circulară

Articol publicat
onlne de autor:
„The Circular
Classroom: a Free
Toolkit for
Activating the
Circular Economy
through
Experiential
Learning”,
https://medium.co
m/disruptivedesign/the-circularclassroom-a-freetoolkit-foractivating-thecircular-economythroughexperiential64ffe1274b9c

https://www.youtub
e.com/watch?v=NcWaRRLh3k

Economia
circulară
(EC)

Trei module cu
caiete de lucru
care cuprind
informații și
activități
însoțite de
materiale video
asociate.

Dr. Leyla
Acaroglu (în
consultare
cu cadre
didactice și
elevi din
învățământu
l secundar
superior din
Finlanda),
Clasa de
studiu
circulară,
Finlanda
2018

Economia
circulară
(EC)

Film pe
YouTube

Fundația
Ellen
MacArthur
2010

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
camioanele care transportă bunurile
esențiale, ca parte a unui ciclu închis. O
resursă excelentă pentru a educa pe
tema beneficiilor utilizării gazelor din
surse regenerabile ca parte a EC și a
modului în care companiile pot proceda
la modificări pentru a deveni parte a
economiei circulare.
Sala de clasă circulară este un set de
instrumente de înaltă calitate,
disponibile în mod gratuit, conceput
pentru elevii și profesorii de liceu pentru
a include principiile economiei circulare
în propria viață. A fost conceput în
comun, cu contribuția profesorilor și a
elevilor. Include trei module, fiecare
cuprinzând un manual și materiale video
suplimentare. De asemenea, pe website
sunt disponibile numeroase resurse
suplimentare (de ex., pe tema
durabilității, a inițiativelor pentru zero
deșeuri, ODD, ciclul de viață al
diferitelor produse, ecologie, amprenta
umană, moda rapidă, povestea
microplasticelor). Este o resursă
excelentă, deoarece cuprinde
numeroase activități interactive care
contribuie la implicarea deplină a
elevului. Aceste activități pot fi realizate
și în grup, permițând elevilor să facă
schimb de idei și să discute puncte de
vedere diferite. În afară de faptul că
sprijină procesul de învățare, oferă și
indicații privind modalități de predare a
conținuturilor. De asemenea, websiteul
oferă profesorilor și elevilor o platformă
pentru a face schimb de idei și
experiență.
Ellen MacArthur ne ajută să înțelegem
modul în care observațiile privind
sistemele vii ne pot oferi răspunsuri
privind modul în care ne putem regândi
viitorul, într-o lume a materialelor și
energiei tot mai finite. Un foarte bun
material video instructiv.

45
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

Idei privind
utilizarea la
clasă
ca declanșator
pentru discuții
despre
beneficiile
gazelor din
resurse
regenerabile.

Material gata
de utilizare cu
elevii de liceu.
învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar

3-6 ore

Intermediar

Engleză,
finlandeză,
suedeză

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

7 minute și
4 secunde

Începător

Engleză

Materialul a
fost conceput
ca resursă
didactică
pentru elevii
din
învățământul
secundar.

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

https://www.circula
rdesignguide.com/

52

53

Ghidul
proiectării
circulare

Podcast
„Economia
circulară”

Reigado, C.,
Fernandes, S.,
Saavedra, Y.,
Ometto, A. & Da
Costa, J. (2017): A
Circular Economy
Toolkit as an
Alternative to
Improve the
Application of
Product Service
Systems
Methodologies.
Procedia CIRP,
64: 37-42.

http://www.circular
economypodcast.c
om/

Site web cu o
mulțime de
resurse.
Economia
circulară
(EC)

Economia
circulară
(EC)

Secțiunea
seminar
cuprinde fișe
de lucru care
pot fi
descărcate.

Podcast și text

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

Ghidul proiectării circulare este un
instrument online pentru a ajuta
persoanele inovative să își regândească
procesele de proiectare pentru a
contribui la crearea unei economii
circulare mai eficiente. Include
seminare, fișe și materiale video care
pot fi descărcate gratuit și care
ilustrează caracterul transformator al
principiilor circulare pentru afaceri. Este
Colaborare
o resursă utilă, unică, pentru că
între
încurajează discuțiile cu ceilalți
Fundația
participanți, evidențiind că economia
Ellen
circulară este un proces colaborativ prin
MacArthur și excelență, în care intrările și ieșirile sunt
IDEOS
reconfigurate pentru a spori la maximum
rezistența și durabilitatea sistemului, în
2018
integralitatea sa. Acest aspect este în
mod special important pentru
întreprinzătorii care doresc să își
modifice modelul de afaceri sau
procesul de producție. De asemenea, ar
putea constitui o descoperire importantă
pentru elevi, pentru că îi poate ajuta să
internalizeze acest proces de gândire,
pentru a crea viitoarea generație de
antreprenori.

Catherine
Weetman,
Rethink
2019

Un podcast care transmite informații
despre EC (episodul 1) și despre modul
în care este utilizată abordarea
circulară, regândind modul în care
proiectăm, producem și utilizăm orice.
Un mijloc de comunicare a resurselor
diferit de celelalte, prin urmare, o
schimbare interesantă. Persoanele și
afacerile prezentate în podcast sunt
foarte variate în ceea ce privește
domeniile (de ex., închirierea articolelor
vestimentare pentru copii, recipiente
pentru alimente la pachet, uniforme
școlare reutilizabile). În plus, oamenii
vorbesc despre dificultățile pe care au
fost nevoiți să le depășească în
parcursul lor, ceea ce este util pentru
cei care se gândesc la deschiderea

46
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

1-2 ore

studenți, cadre
didactice din
învățământul
primar și
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

Episodul 1
are durata
de 21
minute și
47
secunde.
Celelalte
episoade
au
aproximativ
40 de
minute

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Intermediar
Avansat

Intermediar

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Instrucțiunile
pentru
seminar sunt
foarte bine
structurate și
nu implică
multe eforturi
de facilitare.
Este necesar
doar să dați
cursanților
instrucțiunile
necesare și să
îi lăsați să
desfășoare
activitatea.

Engleză

Poate fi dificil
să utilizați
podcast-ul la
clasă. Cu
toate acestea,
îl puteți
recomanda
cursanților ca
sursă de
informații
suplimentare
pe un anume
subiect.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

47
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

propriei afaceri. Acest podcast poate
constitui o sursă de inspirație, dar și de
informație despre posibilități mai ample.
.

54

55

56

Economia
circulară: O
explicație
simplă

Economia
circulară: de la
consumator la
utilizator

Instrument
interactiv
pentru Inițiativa
de raportare a
decalajelor de
circularitate

https://www.youtub
e.com/watch?v=cb
m1MCTobVc

Economia
circulară
(EC)

Video - TEDx
talk

TEDx Talks,
Cillian
Lohan
2018

https://www.youtub
e.com/watch?v=Cd
_isKtGaf8

Economia
circulară
(EC)

Film pe
YouTube

Fundația
Ellen
MacArthur
2013

https://www.circula
ritygap.world/2020#int
eractive

Economia
circulară
(EC)

Instrument
interactiv
online pentru a
explora
modalitățile
prin care țările
pot închide

Circle
Economy
2020

Ce este o „economie circulară“? De ce
ne-ar păsa? Ce înseamnă pentru noi?
În această discuție, Cillian Lohan,
director general al unei organizații
neguvernamentale din Irlanda, Green
Economy Foundation, explică principiile
de bază din spatele conceptului
economic de economie circulară și
modul în care aceasta poate schimba în
mod real lumea în bine. Un discurs TED
foarte bine realizat despre economia
circulară, explicată în mod clar, într-un
limbaj ușor de înțeles, cu ajutorul unor
exemple practice. Acest material video
este excelent pentru a oferi cunoștințe
despre ce este economia circulară,
menționând principiile de bază ale
acesteia și explicând de ce este
importantă. Recomand acest material
pentru elevii mai tineri, sperând că vor
răspândi mesajul despre importanța
conceptului de economie circulară.
Dacă, în loc să cumpărăm bunurile pe
care le folosim, am prefera accesul și
performanța, în locul proprietății? O
animație scurtă de foarte bună calitate
care oferă o introducere succintă privind
modelele de afaceri care integrează
principiile economiei circulare și în
special modelul performanței, ca soluție
pentru tranziția către o economie
circulară regenerativă.
Un instrument interactiv interesant,
foarte util și bine conceput, pentru a
compara diferite țări din întreaga lume și
a vedea de ce diferă și ce se poate face
pentru a îmbunătăți situația. Foarte ușor
de utilizat. Oferă o imagine clară despre
ce trebuie să facem pentru un stil de trai

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
studenți, cadre
didactice
învățământ
primar, cadre
didactice
învățământ
secundar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

învățământ
secundar,
studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri
învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul

13 minute

Începător

Engleză

Proiectați
filmul la clasă;
discutați
principiile de
bază.
Continuați cu
o discuție mai
aprofundată
despre
obiectivele
care ar putea
fi îndeplinite.

3 minute și
11 de
secunde

Începător

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții.

5-10
minute

Începător
Intermediar

Engleză

Utilizați
instrumentul la
clasă;
continuați cu
discuții

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

decalajele de
circularitate.
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Decalajele de
circularitate

Anuarele
inițiativelor
circulare

https://www.youtub
e.com/watch?v=Wi
ax9lSCfYY

https://thecirculars.
org/insights

Economia
circulară
(EC)

Economia
circulară
(EC)

Film pe
YouTube cu
link la web
site-ul
Circularity Gap
(www.circularit
y-gap.world)

Anuarele
inițiativelor
circulare cuprind date
statistice și
informații cu
privire la
evoluțiile
anuale în
domeniul
economiei
circulare,
precum și
scurte
prezentări ale
campionilor,
vicecampionilor,
finaliștilor și
celor
menționați în
domeniul
inițiativelor
circulare.

Mark de Wit
(Circularity
Gap), TEDx
2018

Forumul
Economic
Mondial și
Forumul
Tinerilor
Lideri
Mondiali /
Accenture
Strategy
Anual, din
2015

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
durabil și informații privind modul în care
putem crea o economie circulară.
Raport anual privind progresele
realizate pentru eliminarea „decalajelor
constatate“: https://www.circularitygap.world/about
Material video care abordează faptul că
numai 9% din lumea noastră este
circulară - un „decalaj” care trebuie
acoperit. Materialul prezintă 4 strategii
practice pentru acoperirea „decalajului“:
1. Reciclați mai mult, 2. Optimizați mai
mult, 3. Nu mai irosiți, 4. Opriți
extragerea resurselor. Filmul este clar și
concis.
Cel mai important program de premiere
a inițiativelor circulare la nivel mondial.
Premiile recompensează persoane și
organizații din întreaga lume care aduc
contribuții notabile la EC în sectorul
privat, sectorul public și în societate.
Rapoartele pun în valoare demersuri de
pionierat în domeniul economiei
circulare, variind de la întreprinderi
inovatoare, noi și perturbatoare din
punct de vedere digital și multinaționale
deschizătoare de drumuri, la orașe care
pun sub semnul întrebării granițele
consacrate ale durabilității, până la
investitori dedicați în EC, care dezvoltă
infrastructură pentru a finanța această
mișcare în creștere. În mod categoric,
oferă o perspectivă unică și idei
captivante privind economia circulară. În
plus, constituie o excelentă sursă de
inspirație pentru continuarea inovației în
EC. Oferă o imagine foarte interesantă
despre principalii actori și domeniile de
activitate care își transformă procesele
economice pentru a deveni în mai mare
măsură ecologice și durabile. Prin
Young Global Leaders Award for
Circular SME (Premiile tinerilor lideri
pentru IMM-uri circulare) puteți afla ce
face fiecare IMM și care este impactul
acestora. Sunt utile și informațiile
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Proiectați
filmul înainte
de aplicarea
instrumentului
privind
decalajele de
circularitate
(linia 56 de
mai sus)

Engleză

Câștigătorii
premiilor
pentru IMM-uri
circulare pe
parcursul
anilor sunt o
resursă
excelentă de
studii de caz.
Câștigătorii ar
putea fi invitați
să susțină
prelegeri.
Modelele de
afaceri și
tehnologiile
adoptate de
câștigătorii din
ultimii 5 ani
pot fi folosite
pentru a
învăța despre
evoluția EC și
despre modul
în care
industria se
adaptează
schimbărilor.

secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri
învățământul
secundar,
universitar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

11 minute
și 44 de
secunde

Depinde de
volumul
informațiilor
parcurse și
în câte
anuare –
poate dura
minute, ore
sau zile.

Intermediar

Intermediar

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Resursa
cuprinde
planuri de
lecții rapide și
ușoare, gata
de a fi folosite
de cadrele
didactice.

Engleză

Cursanții pot
face o
prezentare
sau pot scrie
un rezumat de
o pagină al
raportului.

succinte cu linkuri către profilul
câștigătorilor premiului (website și rețele
de socializare).

59

60

Viitorul
orașelor

Către
economia
circulară:
Argument
economic și
comercial
pentru o
tranziție
accelerată

https://www.ellenm
acarthurfoundation
.org/resources/lear
n/schoolscolleges-resources

https://www.ellenm
acarthurfoundation
.org/assets/downlo
ads/publications/El
len-MacArthurFoundationTowards-theCircular-Economyvol.1.pdf

Economia
circulară
(EC)

Economia
circulară
(EC)

Site web cu
plan de lecție
și alte resurse
didactice.

Raport PDF

Fundația
Ellen
MacArthur
2017

Fundația
Ellen
MacArthur
2013

O resursă de o calitate impresionantă,
care oferă lecții pentru elevi, pentru a
învăța despre EC. O resursă didactică
adaptabilă pentru elevii în vârstă de 15
ani. Poate fi folosită în licee teoretice și
în învățământul profesional și tehnic. Se
recomandă aplicarea sa în contexte în
care profesorii se axează pe discuții, în
grupuri sau cu întreaga clasă. Utilizarea
tabletelor sau calculatoarelor o va face
mai captivantă. Acest plan de lecție
evidențiază nevoia de EC în orașe în
viitor. Resursa educațională
argumentează că procedând astfel se
vor crea modalități mai bune de a
gestiona în mod eficace orașele, prin
progres tehnologic și inovație. Resursa
susține același tip de discurs care se
regăsește pe websiteul lui Ellen
MacArthur: calea înainte însemnă un
cadru conceput astfel încât să stimuleze
revitalizarea și regenerarea.
Raport detaliat al Fundației Ellen
MacArthur privind teoria economică a
unei economii circulare (Economics of a
Circular Economy). Raportul cuprinde
informații detaliate privind economia
circulară, inclusiv limitele consumului
liniar și oportunitatea economică a EC.
Acest raport aprofundat duce mai
departe conceptul de „economie
circulară“, pentru a analiza
perspectivele pe care le promite pentru
afaceri și economii, și pentru a pregăti
terenul pentru adoptarea sa.

învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar

cadre didactice
învățământ
secundar
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

Șase lecții
de câte o
oră

2 zile

Începător
Intermediar

Intermediar
Avansat

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.
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Titlul resursei
didactice
online

Generarea și
gestionarea
deșeurilor

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://www.active
sustainability.com/
environment/waste
-generationmanagement/

Subiect

Economia
circulară
(EC)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Film cu text
descriptiv pe
pagina de
internet.

Autor și an

Acciona,
Dezvoltare
durabilă
pentru toți
2019

62

63

64

Ce este
economia
circulară?

Ce este
economia
circulară?
CNBC explică

De ce trebuie
să regândim
modul în care
ne construim
casele

https://www.youtub
e.com/watch?v=H
KpH89xAAWs

https://www.youtub
e.com/watch?v=__
0Spwj8DkM

https://www.youtub
e.com/watch?v=5R
rEJMMiI9w

Economia
circulară
(EC)

Film

Economia
circulară
(EC)

Film pe
YouTube

Economia
circulară
(EC)

Acciona
2018

CNBC
International
2018

Film pe
YouTube

Ged Finch;
TEDxWellin
gton
2019

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
Material video care explică modul în
care generarea deșeurilor poate fi direct
asociată cu modelul actual de producție
și consum, și necesitatea de a trece la
un model circular, în care producătorii
utilizează deșeurile ca materie primă, iar
consumatorii folosesc produsele în mod
responsabil, conform celor 3 R: reduci,
reutilizezi și reciclezi. Filmul prezintă o
abordare interesantă privind modelul
EC, incluziv consumul produselor și
generarea deșeurilor. Animațiile sunt
dinamice, captând atenția. Informațiile
sunt simplu și ușor de urmărit.
O introducere instructivă și captivantă în
domeniul economiei circulare. Materialul
trece în revistă aspectele problematice
ale economiei liniare și avantajele unei
economii circulare. Sunt discutate atât
evaluarea impactului asupra mediului,
cât și obținerea energiei din deșeuri. Un
material video foarte simplu care explică
economia circulară, foarte bine realizat,
clar și concis. Filmul beneficiază de
animații captivante pe tot parcursul
său. Utilizarea textului este limitată,
ceea ce contribuie la dinamismul filmului
și îl face accesibil pentru multiple
categorii de public, inclusiv persoane
care nu vorbesc limba engleză.
O explicație succintă privind modul în
care funcționează modelul de afaceri
circular, folosind iluminatul ca serviciu
de leasing, evoluțiile în domeniul
politicilor în Europa, beneficiile de mediu
și economice, costurile implicate în
reproiectarea produselor și lanțului de
aprovizionare. Un foarte bun material
video cu durată redusă.
Filmul descrie un model de economie
circulară care poate perturba în mod
fundamental modul în care construim
case și utilizarea fabricației digitale
moderne. Dacă este posibil să
construim ecologic, atunci putem să ne
asigurăm că impactul produs asupra
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Publicul țintă

învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria

Durata
lecturării
sau
activității

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții

Engleză

Proiectați
filmul ca parte
a introducerii
în materia
economiei
circulare

Engleză

Folosiți studiul
de caz privind
iluminarea ca
model de
servicii.

Engleză

Filmul poate fi
folosit pentru a
explica
cursanților
unele
tehnologii noi

Film 4
minute și
22 secunde
(15 minute
- text pe
pagina
web)

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
studenți, cadre
didactice
învățământ
primar, cadre
didactice
învățământ
secundar,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

2 minute și
18 de
secunde

Orice persoană
interesată

3 minute și
42 de
secunde

învățământ
secundar,
studenți

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

14 minute

Începător

Începător

Începător

Intermediar

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
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Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

mediului de infrastructura dăunătoare
poate fi redus.

65

66

52 de pași
către un oraș
mai verde

#Teach SDGs
(Predarea
ODD)

https://op.europa.e
u/en/publicationdetail//publication/080dff
a8-49c5-11e8be1d01aa75ed71a1/

http://www.teachsd
gs.org/

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Broșură PDF
descărcabilă.

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Pagină web cu
filme
educative;
facilitează
legăturile între
cadrele
didactice;
conectează
oamenii prin
social media.
Proiectul
privind ODD
facilitează
cooperarea la
clasă în
direcția
îndeplinirii
ODD

Direcția
Generală
Mediu
Comisia
Europeană
2018

TEACH
SDGs
2020

Această broșură frumos ilustrată
cuprinde 52 de sugestii privind
sprijinirea biodiversității urbane pe tot
parcursul anului. Orașele conțin o
biodiversitate bogată, este important să
o protejăm, deoarece avem nevoie de
ea pentru calitatea vieții noastre, aerul
nostru curat, alimentele, apa, sănătatea
noastră mintală. Conține trimiteri către
Natura 2000 - o rețea care protejează
specii valoroase și amenințate și
habitatele naturale care le adăpostesc.
Există 100 de situri Natura 2000 în 32
de orașe importante, adăpostind 40%
din tipurile de habitate amenințate,
jumătate din speciile de păsări din
Uniunea Europeană și 25% dintre
speciile rare de fluturi protejate la nivelul
UE.
Resursă utilizată pentru a sprijini
discutarea ODD ale ONU în
învățământul primar și secundar, care
vizează conectarea cadrelor didactice
dedicate din toată lumea, pentru a trece
la acțiune și a contribui la realizarea
ODD. Această resursă didactică poate fi
foarte utilă cadrelor didactice în școli.
Conținutul este util pentru toate vârstele.
Resursa permite și facilitează
colaborarea cu școli din întreaga lume,
ceea ce ar permite copiilor să aprecieze
în mod real lumea din afara clasei și
poate constitui un materia de lecție
apreciat de majoritatea elevilor. Este
utilă pentru informarea cadrelor
didactice, elevilor, părinților și membrilor
comunității.

Idei privind
utilizarea la
clasă
din sectorul
construcțiilor.

învățământul
primar,
învățământul
secundar

20 minute

Începător

(vârste 12-15,
15 și peste)

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
primar, cadre
didactice
învățământ
secundar

Diferă în
funcție de
resursă.
Parcurgere
a întregului
website
durează
câteva ore.

Începător
Intermediar

Disponibil în
cele 24 de
limbi ale UE

Discutați la
clasă care
dintre cele 52
de ideii ar
putea fi
implementată
în școală.

Engleză

Potrivit pentru
a iniția unele
proiecte la
clasă;
resursele
video pot fi
folosite pentru
a pune în
context toate
proiectele.
Este un tip de
activitate
apreciată de
elevi.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

67

68

69

Titlul resursei
didactice
online

Ghid pentru
predarea
obiectivelor de
dezvoltare
durabilă.

Ambițios, dar
nu
astronautică:
ODD #6

Test cu
întrebări și
răspunsuri
despre
amprenta de
carbon

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

http://mcic.ca/pdf/S
DG_Primer_FINAL
.pdf

Subiect

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

https://www.youtub
e.com/watch?v=C
m7Ra5fbDic

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

https://calculator.b
ulb.co.uk/question
s/transport

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Ghid (pdf)

Autor și an

Manitoba
Council for
International
Cooperation
2018

Film pe
YouTube

Națiunile
Unite
2018

Întrebări și
răspunsuri

Bulb Energy
Limited
2020

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
Un ghid excelent pentru predarea ODD
scris pentru cadrele didactice, care
include studii de caz și linkuri către
informații suplimentare. Ghidul cuprinde
informații clare, resurse educaționale și
alte elemente de sprijin pentru a
contribui la educarea și implicarea
tinerilor, astfel încât să sprijine
realizarea ODD și să îi inspire să
transforme acest sprijin în acțiuni
concrete. De asemenea, ghidul
analizează modul în care diferitele teme
acoperite de fiecare obiectiv pot fi
incluse în lecții care fac obiectul mai
multor discipline. Fiecare capitol al
acestui ghid rezumă principalele ținte
ale fiecărui obiectiv, indică obiectivele
de învățare, prezintă contextul
„întrebărilor importante” pe care trebuie
să ni le punem pentru a înțelege
problemele și ce trebuie să facă fiecare
categorie de factori interesați pentru
realizarea fiecărui obiectiv.
Un scurt material video instructiv cu
animații interesante despre ODD 6 „Apă curată și igienă“. Filmul pune în
evidență amploarea problemei (1/3 din
populația mondială nu beneficiază de
aprovizionare cu apă în condiții de
siguranță), detaliile rolul ODD în
soluționarea acestei probleme
importante. O resursă excelentă.
Reușește să scoată foarte clar în relief
disparitățile dintre progresele realizate
de specia umană (roboți, inteligență
artificială, vehicule autonome) și
proporția foarte mare a populației
mondiale care nu are acces la apă
curată și sanitație.
Testul cuprinde întrebări referitoare la
viața cotidiană. Întrebările variază de la
mijloacele de transport folosite,
alimentele consumate și măsura în care
sunt folosite resursele regenerabile întro gospodărie. Apoi evaluează
răspunsurile și calculează amprenta de

52
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

cadre didactice
învățământ
primar
învățământul
secundar,
cadre didactice
universitare

Depinde de
numărul de
ODD
analizate și
de
profunzime
a analizei.

învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri
învățământ
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
studenți,
universitari

3 minute și
16 secunde

10 minute

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Începător
Intermediar
Avansat

Începător

Începător
Intermediar

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Ghid destinat
cadrelor
didactice sau
oricărei
persoane care
dorește să
învețe tinerii
despre ODD
ale ONU.

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții
despre ODD
6.

Engleză

Cursanții dau
testul la ora de
informatică. În
grupuri mici,
discută factorii
cei mai
importanți care

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

70

Titlul resursei
didactice
online

Concepte ale
dezvoltării
durabile
Introducere
privind
problematicile
principale

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://www.futurel
earn.com/courses/
sustainability

Subiect

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Curs online cu
filme, articole
și teste cu
întrebări și
răspunsuri, dar
și cu discuții în
grup.

Autor și an

Future
Learn:
Derek Raine
(Universitate
a din
Leicester,
UK)
2020

71

72

Calculatorul de
energie DECC
2050

Educație
pentru
obiectivele de
dezvoltare
durabilă:
obiectivele
învățării

http://2050calculatortool.decc.gov.uk/#/
home

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Calculator
interactiv al
amprentei de
carbon

Ministerul
Energiei și
Schimbărilor
Climatice
(UK)
2011

UNESCO
https://unesdoc.un
esco.org/ark:/4822
3/pf0000247444

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Document
online și PDF

Organizația
Națiunilor
Unite pentru
Educație,
Știință și
Cultură

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
carbon. De asemenea, ne indică cine
contribuie cel mai mult la amprenta de
carbon. Un test captivant și ușor de
aplicat, care are un caracter personal și
oferă recomandări individuale privind
reducerea amprentei de carbon.
Curs online pe tema dezvoltării durabile,
creșterii economice și acțiunii umane
asupra mediului înconjurător. Există
opțiuni pentru discuții și posibilitatea de
a adresa întrebări altor elevi și de a
obține feedback de la profesori. De
asemenea, elevii pot urmări alți colegi,
dacă opiniile și comentariile acestora le
par interesante, sporind ocaziile de a
învăța unii de la alții și de a crea rețele
de cooperare în viitor.
Permite crearea unor parcursuri
energetice pentru a reduce emisiile de
gaze cu efect de seră cu cel puțin 80%
până în 2050. De asemenea, permite
opțiuni și negocieri în compensație în 42
de sectoare de activitate, utilizând date
științifice reale, din surse deschise. Este
un instrument excelent pentru
cartografierea unui viitor cu emisii
reduse de carbon atât în plan personal,
cât și profesional. Este un calculator de
energie ușor de utilizat, intuitiv, amuzant
și captivant, care folosește o abordare
integratoare, analizând cererea, oferta
și depozitarea. Calculatorul este deja
folosit de comunități locale, societăți
comerciale, lideri politici și publicul larg.
Este o platformă utilă unde aceste
categorii pot colabora pentru a vedea
care este impactul colectiv și cum pot
conlucra pentru un viitor mai durabil.
Ghid internațional pentru cadre
didactice și specialiști în domeniul
educației pe tema ODD. Recomandă
mai multe teme și activități didactice
pentru fiecare ODD. Documentul este
bine organizat și structurat, în culori
atrăgătoare, care contribuie la
înțelegerea conținutului. Cadrele

53
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă
susțin
transformarea
către
durabilitate
sporită.

studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria
ONG-uri

3 ore pe
săptămână
,6
săptămâni

învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

Depinde de
numărul
parcursuril
or create
și, întrucât
apar în
permanenț
ă date noi,
poate fi
repetat de
mai multe
ori.

cadre didactice
învățământ
primar și
secundar,
universitari

Diferă în
funcție de
părțile
lecturate.

Începător
Intermediar

Începător
Intermediar

Începător
Intermediar

Engleză

Curs online
complet, 18
ore în 6
săptămâni
Curs gratuit,
dar certificatul
de absolvire
costă circa 46
de euro.

Engleză

Cursanții pot
face exercițiul
pentru a
atinge ținta de
reducerea
emisiilor de
CO2 cu 80%
folosind mai
multe
parcursuri.

Arabă
Chineză
Engleză
Portugheză
Rusă
Spaniolă

Documentul
poate fi folosit
ca ghid pentru
cadrele
didactice cu
privire la
conținuturile
adecvate

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

2017

73

74

75

Calculator al
amprentei de
carbon gratuit,
pentru
persoane fizice
și juridice

Frieda face
diferența:
Obiectivele de
dezvoltare
durabilă și
modul în care
și tu poți
schimba lumea

Future Learn:
Organizare
pentru
obiectivele de
dezvoltare
durabilă (ODD)

https://www.carbon
footprint.com/calcu
lator1.html

https://issuu.com/u
npublications/docs/
frieda_2018

https://www.futurel
earn.com/courses/
organising-forsustainabledevelopment-goals

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Calculator

Carbon
Footprint
Ltd, UK
2020

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Carte pentru
copii pe care o
puteți citi
online sau o
puteți descărca
și tipări.

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Curs online
care cuprinde
o serie de
prelegeri, filme
și test online
menite să
consolideze
cunoștințele
cursanților pe
acest subiect.

Națiunile
Unite
2019

Future
Learn Hanken
School of
Economics
2020

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
didactice pot folosi în clasă temele și
proiectele sugerate. Documentul
evidențiază posibile subiecte și metode
didactice pentru fiecare ODD. Arată clar
condițiile necesare pentru a asigura
învățarea cu privire la ODD.
Resurse gratuite pentru calcularea
amprentei de carbon a unei persoane
sau întreprinderi mici, în baza
consumului anual de energie și gaz,
tiparelor de călătorie și consumerism.
De asemenea, include factori secundari
ai amprentei de carbon, precum
alimentele, produsele farmaceutice și
consumabilele. Oferă sfaturi privind
reducerea amprentei de carbon și linkuri
către proiecte de compensare a
emisiilor de carbon. Mulrow et al. (2019)
îl plasează între primele trei
calculatoare ale amprentei de carbon.
Carte pentru copii despre cele 17 ODD.
Cartea se adresează elevilor din
învățământul primar, vizând o mai bună
înțelegere a obiectivelor de dezvoltare
durabilă. Este o publicație amuzantă,
plină de culoare și ilustrativă, care își
propune implicarea copiilor pentru a-i
determina să participe și să schimbe
ceva, în propria viață și în viața celor din
jur.
Cursul cuprinde o prezentare generală a
celor 17 ODD și a modului în care pot fi
abordate acestea. Cursul oferă o
abordare amuzantă și captivantă pentru
a învăța despre obiectivele de
dezvoltare durabilă ale Organizației
Națiunilor Unite. Utilizatorii pot
interacționa unii cu alții prin intermediul
unui forum de discuții online. Modulele
cursului încurajează în mod inovativ
participanții să depună eforturi la nivel
personal pentru realizarea ODD,

54
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă
pentru
predarea
ODD.

învățământ
secundar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
studenți,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

învățământ
primar
cadre didactice
învățământ
primar

10 minute

15 minute

Începător
Intermediar

Începător

Engleză

Cereți
cursanților să
estimeze dacă
amprenta lor
este mai mare
sau mai mică
decât media și
apoi să
verifice cât de
exact au
estimat.

Engleză,
franceză,
spaniolă

Grupuri de 2-3
cursanți aleg
un ODD,
învață despre
acesta și
găsesc
modalități de a
realiza o
schimbare.
După aceasta,
prezintă
concluziile în
fața întregii
clase.

Engleză

Curs online
complet, 3 ore
pe săptămână,
7 săptămâni
Curs gratuit,
dar certificatul
de absolvire
costă circa 52
de euro.

(copii cu vârste
între 6 și 8 ani)

studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

3 ore pe
săptămână
,7
săptămâni

Începător
Intermediar

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

55
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

sugerând obiective personale de
dezvoltare durabilă.

76

Start obiective!

https://gogoals.org/

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Joc pe tablă
care poate fi
descărcat
gratuit; în 20
de limbi.
(4 - 6 jucători)
(8 - 10 ani)

Centrul
Regional de
Informare al
Națiunilor
Unite
(UNRIC) cu
artistul
Yacine Ait
Kaci
2017

77

Joc pe
calculator:
Centrul de
cercetare
pentru energie
obținută din
biomasă

https://www.glbrc.o
rg/outreach/educat
ionalmaterials/fieldsfuel-computergame

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Joc pe
calculator

Centrul de
Cercetare
pentru
Bioenergie
Great Lakes
- Statele
Unite ale
Americii
2013

78

Să „creștem”
cărămizi, nu să
adăugăm o
cărămidă la zid

https://www.youtub
e.com/watch?v=Oc
Zl2rRoccU

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Film pe
YouTube

Ginger Kreig
Dosier
(BioMason);
TEDxWWF
2013

Un joc interesant și amuzant de foarte
bună calitate. Structurat ca un joc
asemănător clasicului „șerpi și scări“,
are o latură amuzantă și competitivă,
combinată în mod eficace cu informații
despre ODD. Având instrucțiuni simple
în 20 de limbi și toate componentele
(tablă, jetoane, zaruri și cărți) ușor de
tipărit folosind o imprimantă standard,
jocul este accesibil unor categorii
variate de utilizatori proveniți din medii
diferite.
În acest joc, elevii sunt fermieri care
învață cum să cultive recolte pentru
biocombustibili. Jocul demonstrează
teoria economică și durabilitatea
activităților agricole pentru obținerea
biocombustibililor, care constituie un
aspect major al cunoștințelor despre
energia obținută din biomasă. Este o
resursă gratuită care ajută jucătorii să
învețe despre echilibrul complex al
economiei, durabilității și utilizării
energiei. A fost interesant să îl jucăm și
să descoperim diferențele de la un
anotimp la altul, în funcție de recolta pe
care o alegi în joc. Poate fi jucat de mai
mulți jucători, și poate fi mai captivant
dacă elevii joacă împotriva colegilor de
clasă.
O discuție despre modul în care pot fi
produse cărămizi prin valorificarea
bacteriilor și despre avantajele acestui
proces, comparativ cu cel tradițional de
ardere a argilei. Un material introductiv
interesant privind potențialul
materialelor ecologice în construcții.
Trezește interesul față de posibilitatea
utilizării bacteriilor pentru a obține
materiale de construcții și poate da

învățământ
primar
cadre didactice
învățământ
primar

Engleză și
alte 19 limbi
30-60
minute

Începător

(Părinții pot
juca și ei cu
copiii).

învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar

30-40
minute

Intermediar

învățământ
secundar,
studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și

12 minute
și 25 de
secunde

Începător
Intermediar

(inclusiv
franceză,
română,
spaniolă)

Jucați jocul pe
tablă în clasă.

Engleză

Jucați la clasă.
Ghidul didactic
oferă
instrucțiuni cu
privire la
activități
corespunzătoa
re vârstei
cursanților.

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

79

80

81

Titlul resursei
didactice
online

Diete
sănătoase și
durabile pentru
secolul XXI

Învățarea
proiectării
pentru
durabilitate

Analiza ciclului
de viață: apa
de la robinet
față de apa
îmbuteliată

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://www.nutritio
n.org.uk/nutritionsc
ience/sustainability
/sustainability.html

https://www.lynda.
com/GraphicDesigntutorials/LearningDesignSustainability/6166
71-2.html

https://sustainabilit
y.asu.edu/sustaina
bilitysolutions/prog
rams/teachersacad
emy/teacherresources/

Subiect

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Articol pe web

Autor și an

British
Nutrition
Foundation
2019

Filme însoțite
de comentarii
ale autorului și
instructorului;
fișiere cu
exerciții

Planul lecției,
imagini și fișe
de activități.

Scott
Boylston,
via
Lynda.Com
2017

Academia
Educatorilor
în Domeniul
Dezvoltării
Durabile SUA
2015

56
Durata
lecturării
sau
activității

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

Publicul țintă

naștere unor colaborări interesante între
ingineri și oameni de știință.

industria, ONGuri

Un articol interesant care arată ce
înseamnă o dietă sănătoasă, durabilă și
oferă un ghid despre alimentația care
ține cont de aceste considerente.
Explică faptul că dietele durabile includ
numeroase criterii, precum: protejarea și
respectarea biodiversității și
ecosistemelor, alimente acceptabile din
punct de vedere cultural, accesibile și
echitabile; adecvate din punct de vedere
nutrițional, sigure și sănătoase;
optimizarea resurselor naturale și
umane.

învățământul
secundar,
învățământul
universitar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
universitari

20 minute

Curs multi-modular online care
abordează mediul construit, proiectarea
și aspectele sociale, economice și
ecologice ale dezvoltării durabile.
Materialele sunt structurate și
prezentate într-o manieră ușor de
urmărit.

învățământ
secundar,
studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

1,5 ore
(structurate
în patru
module cu
durate între
15 și 30 de
minute)

Această resursă de învățare stimulează
elevii să se gândească la ciclul de viață
al obiectelor cotidiene, concentrându-se
asupra comparației între apa îmbuteliată
și cea de la robinet. Include conceptul
„din leagăn până în mormânt“. Elevii
lucrează în grupuri (folosind un
computer sau fișe tipărite) pentru a
detalia și evalua ciclul de viață al unui
produs și sunt încurajați să începe să
aplice această evaluare și în propria
viață de zi cu zi.

învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar

30-40
minute

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Intermediar

Intermediar

Începător

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Engleză

Citiți și
discutați la
clasă despre
complexitatea
opțiunilor de
dezvoltare
durabilă și
despre rolul
consumatorilor
.

Engleză

Curs scurt
online pe care
cursanții îl pot
parcurge
acasă.

Engleză

În grupuri,
cursanții pot
folosi copii
tipărite ale
fișelor de lucru
și ale
imaginilor sau
le pot folosi
din online, cu
copy-paste în
fișiere PDF.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

82

Titlul resursei
didactice
online

Operațiunea
Durabilitate - o
poveste despre
cel mai
important client
din lume

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://www.youtub
e.com/watch?v=R
Mx3bcTlxqY

Subiect

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Film pe
YouTube

Autor și an

Animaskin
pentru
Asociația
ONU a
Norvegiei și
UNICEF
2017

83

Tablou de bord
ODD

https://dashboards.
sdgindex.org/#/

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Hartă
interactivă
online

Rețeaua
soluțiilor de
dezvoltare
durabilă /
Bertelsmann
Stiftung
2019

84

Resurse ODD
pentru cadre
didactice Industrie,
inovație și
infrastructură

https://en.unesco.o
rg/themes/educatio
n/sdgs/material/09

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Filme,
prezentări, fișe
de activitate și
studii de caz

UNESCO
2019

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
O scurtă animație care evidențiază
concepțiile greșite despre dezvoltarea
durabilă, prin călătoria unei fetițe.
Micuța urmează lanțul aprovizionării
produselor electronice reciclate, inclusiv
etapele de transport, sortare și
prelucrare, și constată că multe
elemente sunt greșite, însă nu
acționează în niciun fel atunci când
constată că și ea este unul dintre
consumatori. O animație fantastică, atât
din punct de vedere vizual, cât și ca
scenariu. Un film amuzant, care oferă o
lecție importantă despre durabilitate, cu
exemple bune. Elevii pot fi întrebați care
dintre lucrurile pe care le-au cumpărat
recent pot fi considerate durabile.
O excelentă hartă interactivă ce prezintă
stadiul actual al progreselor înregistrate
de fiecare țară către atingerea ODD
individuale, cu date privind țintele pentru
fiecare ODD, precum și un index
general de țară, toate în baza Raportului
privind dezvoltarea durabilă din 2019.
Harta plasează țările pe categorii de
culori, în funcție de progresele
înregistrate. ODD sunt prezentate ca
imagini lângă hartă, pentru a facilita
trecerea de la un obiectiv la altul, fiecare
țară fiind clar indicată pe hartă. Atunci
când se selectează un obiectiv sau o
pereche de țări, apar date suplimentare
prezentate sub formă de grafic. Un
instrument accesibil, eficient proiectat,
care facilitează înțelegerea ODD și a
progreselor înregistrate în realizarea
acestora, implicând persoane care altfel
ar putea considera că subiectul este
prea complex.
Resursă didactică elaborată pentru
cadrele didactice, care oferă informații
actualizate privind ODD 9: Industrie,
inovație și infrastructură. Cuprinde
activități de aplicat în clasă (cu indicarea
clară a categoriei de vârstă căreia îi

57
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

învățământ
primar
cadre didactice
învățământ
primar
învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar

5 minute și
25 de
secunde

învățământul
primar și
secundar,
studenți, cadre
didactice
învățământ
primar și
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
autorități
publice, ONGuri

Informații
privind un
obiectiv/o
țară
accesate în
minute.
Poate fi
folosită 510 minute
la clasă,
dar oferă și
posibilitate
a
cercetărilor
aprofundat
e pe
parcursul
mai multor
ore/zile.

Începător

Engleză

învățământul
primar și
secundar,
studenți, cadre
didactice
învățământ

1-3 ore

Începător
Intermediar

Engleză
Franceză
Spaniolă

Începător
Intermediar

Engleză

Idei privind
utilizarea la
clasă
După film,
întrebați: Care
a fost cea mai
recentă
achiziție? Cât
a durat
livrarea? Unde
a fost
produs(ă)?
Mai complex:
Desenați lanțul
de
aprovizionare
pentru produs
cu estimarea
emisiilor de
CO2

Harta poate fi
folosită pe
dispozitivele
individuale ale
cursanților
pentru
cercetare
liberă sau pe
un ecran
central, cu
participarea
tuturor
cursanților, la
clasă.

Jocuri
interactive și
studii de caz
care pot fi
tipărite și

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

(care pot fi
descărcate ca
un singur PDF)

85

Aplicația „ODD
în acțiune”

https://www.un.org
/sustainabledevelo
pment/blog/2016/0
9/new-mobile-applaunches-to-driveaction-onsustainabledevelopmentgoals/

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Aplicație
pentru
dispozitive cu
iOS sau
Android.

Națiunile
Unite în
colaborare
cu GSMA
2017

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
sunt destinate) și resurse educaționale
multimedia, care pot fi accesate și
descărcate. Materialele video prezintă
studii de caz actualizate, cu exemple din
viața reală. De exemplu, activitatea
„Acoperișul rezistent la musoni“,
adresată copiilor în vârstă de 9-11 ani.
Suplimentar, cuprinde materiale și studii
de caz pentru elevi în vârstă de 14-17
ani. Resursa include și idei de proiecte
pentru persoane mai în vârstă.
Resursele sunt ușor de identificat și
înțeles.
Aplicația oferă informații și studii de caz
privind toate cele 17 obiective de
dezvoltare durabilă, inclusiv țintele
acestora, materiale video explicative,
elemente factuale și date statistice,
împreună cu un set de imagini. Acest
instrument dinamic, colaborativ, include
cele mai recente informații privind
dezvoltarea durabilă, la nivel mondial.
Aplicația include caracteristici precum
opțiunea partajării, acordării de
aprecieri, punctaje, pentru a determina
utilizatorul să o folosească mai
interactiv. Utilizatorii își pot adapta
experiența în funcție de ODD care îi
interesează cel mai mult. Aplicația este
actualizată și ușor de utilizat, explicațiile
decurgând natural după conectare. De
asemenea, aplicația explică ce putem
face fiecare, personal, pentru a spori
impactul și cum putem acționa pentru ai ajuta și pe alții să accelereze
progresele. Puteți alege obiectivele pe
care le considerați mai importante, vă
puteți crea propriile evenimente și
acțiuni și puteți invita și alte persoane să
vi se alăture în astfel de acțiuni și
evenimente durabile.

58
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

primar și
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
întreprinderi,
ONG-uri

învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

Idei privind
utilizarea la
clasă
folosite în
activități de
grup.

Puteți folosi
cât timp
doriți.
Filmele au
în medie
câte 1,5
minute.

Începător
Intermediar

Engleză,
arabă,
franceză,
rusă, chineză
simplificată,
spaniolă.

Activitate de
grup - aplicația
vă permite să
creați o
„acțiune”. Se
poate realiza
ca sarcină de
grup, la clasă,
cu exemple
oferite anterior
în aplicație.
Apoi grupurile
pot prezenta
acțiunea
definită și de
ce au ales-o.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

86

87

Titlul resursei
didactice
online

Durabilitatea
explicată

Obiective de
dezvoltare
durabilă - Joc
cu întrebări și
răspunsuri

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

https://www.youtub
e.com/watch?v=_5
r4loXPyx8

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

https://www.resear
ch.net/r/WHO_SD
G_Quiz

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

film

Autor și an

explainity®
explainer
video
2012

Test (quiz) cu
răspunsuri
multiple - 17
întrebări

Organizația
Mondială a
Sănătății
(OMS) Regiunea
Europa
2019

88

89

Acceptă
provocarea:
Cât de multe
știi despre
obiectivele de
dezvoltare
durabilă?

Proiectul
„Povestea
lucrurilor”

http://17goals.org/
quiz-level-1/

https://storyofstuff.
org/

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Test cu
întrebări și
răspunsuri
interactiv, cu
feedback.

Cuprinde filme,
postări de
blog, studii de
caz și podcasturi.

17 obiective
2015

Annie
Leonard
(fondator)
2020

59

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

Publicul țintă

Acest film explică durabilitatea și
motivele pentru care este atât de
importantă. Utilizează modelul celor trei
piloni ai durabilității: ecologic, economic
și social. Este interesant din punct de
vedere vizual, folosind personaje de
desen animat și animații.

învățământul
primar,
învățământul
secundar

Jocul cuprinde 17 întrebări care
testează înțelegerea celor 17 ODD.
Întrebările vizează în mod specific
regiunea OMS europeană. Testul este
interesant pentru că argumentează
necesitatea realizării obiectivelor de
dezvoltare durabilă prin diferite statistici
(pentru fiecare ODD) din regiunea
Europei. De asemenea, oferă linkuri
către fișe în care aceste statistici sunt
explicate mai detaliat, pentru fiecare
ODD.
Un test cu 10 întrebări care se
concentrează asupra ODD și a țintelor
acestora. Util pentru testarea
cunoștințelor și pentru informațiile
interesante pe care le cuprinde. Deși
testul ca atare este scurt, rezolvarea
acestuia poate determina jucătorii să
acceseze linkuri către alte resurse,
pentru a afla mai multe.
Resurse online dedicate dezvoltării
durabile. Acest website cuprinde în
prezent 16 materiale video pe diferite
subiecte, de la apa îmbuteliată la
electronice, cosmetice, microfibre, studii
de caz etc. Sunt disponibile linkuri către
informații suplimentare, astfel încât
doritorii pot acționa în privința acelor
teme pe care le consideră deosebit de
importante. Proiectul a demarat datorită
succesului viral online de care s-a
bucurat filmul The Story of Stuff
(Povestea lucrurilor) în 2007.

Durata
lecturării
sau
activității

4 minute

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Începător
Intermediar

Engleză +
subtitrare în
bulgară,
letonă,
macedoneană
, polonă,
română

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții.

învățământul
secundar,
învățământul
universitar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
universitari

30 minute

Intermediar

Engleză

Cadrul didactic
sau formatorul
poate
completa
testul în
colaborare cu
cursanții,
metodă de
lucru care ar
ar stârni
interesul și
implicarea
elevilor.

învățământul
primar ,
învățământul
secundar,
studenți

10-15
minute

Începător
Intermediar

Engleză

Parcurgeți
întrebările pe
o tablă
interactivă.

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
primar, cadre
didactice
învățământ
secundar

20-30
minute

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții.

Începător

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

Titlul resursei
didactice
online

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Autor și an

Filmul explică cele 17 obiective de
dezvoltare durabilă și cele patru principii
fundamentale. 1. sunt universale și se
Agenția
aplică fiecărei țări; 2. integrează toate
Catolică
dimensiunile dezvoltării durabile:
pentru
dezvoltarea economică, progresul social
Dezvoltare în
și protecția mediului; 3. nu lasă pe
Străinătate
nimeni în urmă; 4. necesită participarea
tuturor. Filmul conține informații privind
2016
obiectivele de dezvoltare ale mileniului
(ODM).
Un ghid clar redactat în sprijinul cadrelor
didactice care lucrează cu copiii pentru
a-i învăța despre obiectivele de
dezvoltare durabilă. Oferă idei practice
privind aplicarea ODD în curriculumul
Oxfam
școlar în moduri diferite (și în cadrul
unor discipline diferite - de ex.,
2019
matematică, geografie). Cuprinde
recomandări de lecturi suplimentare,
date și website-uri. Utilizează eficient
studii de caz din proiecte și inițiative
școlare.
Justiția socială constituie o parte
fundamentală a urgenței climatice, care
uneori este lăsată deoparte atunci când
oamenii de știință și inginerii vorbesc
despre durabilitate. Această listă de
ONCA
lecturi oferă o perspectivă diferită
Gallery.
asupra durabilității. Pagina cuprinde
Brighton,
linkuri către lucrări pe tema dezvoltării
UK
durabile și justiției sociale, abordând o
tematică importantă, dintr-o perspectivă
2020
diferită. Este o resursă excelentă pentru
a pune sub semnul întrebării ideile
preconcepute și a vedea și alte
perspective, ce vizează alte categorii de
public. Un bun punct de pornire pentru
studiul geografiei umane.
„Cea mai mare lecție din lume” oferă
OMS,
planuri de învățare și instrumente
UNICEF,
creative privind ODD, pentru activități cu
UNESCO
copiii din învățământul primar și
secundar. Filmele de animați constituie
2015
una dintre aceste resurse, care descriu
ODD într-un interval scurt de timp.
CAFOD

90

91

Obiectivele de
dezvoltare
durabilă Acțiuni în
orizontul anului
2030

https://www.youtub
e.com/watch?v=9xdy1Jr2eg

Obiectivele de
dezvoltare
durabilă: Ghid
pentru cadrele
didactice

https://oxfamilibrar
y.openrepository.c
om/bitstream/handl
e/10546/620842/e
du-sustainabledevelopmentguide-15072019en.pdf?sequence=
4

92

Albul
insuportabil al
resurselor verzi

93

Filme de
animație „Cea
mai mare lecție
din lume”

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

https://onca.org.uk/
2019/05/26/theunbearablewhiteness-ofgreen-workshoplearningresources/

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

http://worldslargest
lesson.globalgoals.
org/animated-films/

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Film pe
YouTube

Raport PDF
disponibil
online

Selecție de
articole, site-uri
web și
materiale video
pe temele
activismului de
mediu și
rasismului.

Trei mini filme
de animație.

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului

60
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

învățământul
primar,
studenți, cadre
didactice
învățământ
primar, cadre
didactice
învățământ
secundar

5 minute și
52 de
secunde

Începător

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții.

Engleză

Urmați
activitățile
prezentate. De
asemenea,
cuprinde o
secțiune pe
tema corelării
cu
curriculumul
școlar în
diferite țări.

Engleză

Lista de lecturi
poate fi
folosită pentru
a pregăti un
seminar. De
exemplu,
discuții privind
modul în care
educația și
mediul nostru
ne
influențează
atitudinea față
de schimbările
climatice.

cadre didactice
învățământ
primar și
secundar

studenți,
universitari,
ONG-uri

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
primar, cadre

Depinde de
activitate.

5 ore

circa 5
minute per
dfilm

Începător
Intermediar

Avansat

Începător
Intermediar

Arabă
Bengali
Chineză
Engleză
Engleză
(India)
Franceză

Filmele pot fi
proiectate la
clasă sau
copiilor li se
poate da tema
de ale viziona

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

94

95

Titlul resursei
didactice
online

Obiectivele de
dezvoltare
durabilă le
ONU

Înțelegerea
unui stil de
viață durabil

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://www.un.org
/sustainabledevelo
pment/sustainabledevelopmentgoals/

http://cdn.worldslar
gestlesson.globalg
oals.org/2016/06/U
nderstandingSustainableLiving.pdf

Subiect

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Pagina web

Autor și an

Națiunile
Unite
2020

Plan al lecției
care explică
conceptul de
durabilitate.

Trayle
Venus
Kulshan,
Academia
Raffles
World,
Dubai
2015

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
Aceste trei filme de animație sunt foarte
interesante, oferă copiilor numeroase
informații despre obiectivele de
dezvoltare durabilă pentru copii și îi pot
ajuta să înțeleagă de ce sunt atât de
importante. Filmele de animație sunt
ușor de urmărit și pot fi prezentate
clasei ca parte a lecției. De asemenea,
sunt incluse și materiale video
prezentate de personalități precum
Emma Watson și Serena Williams, care
îi fac pe copii să asculte mai mult,
pentru că sunt foarte cunoscute.
Pagină web cu o interfață ușor de
utilizat și atrăgătoare, care descrie în
detaliu cele 17 obiective de dezvoltare
durabilă. Fiecare obiectiv cuprinde o
scurtă prezentare și o argumentare a
importanței sale. Apoi urmează trei
butoane: Fapte și cifre, Ținte și Linkuri
relevante. Pentru fiecare obiectiv este
prezentat un sinopsis al modului în care
ONU realizează obiectivul respectiv și
un element de fapt, care îi evidențiază
importanța. Aceasta informează
utilizatorul în privința măsurilor adoptate
de ONU.
Documentul își propune să explice
dezvoltarea durabilă, mai exact ODD
11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor
umane pentru ca ele să fie deschise
tuturor, sigure, reziliente și durabile.
Cuprinde mai multe activități, precum
calcularea amprentei de carbon,
întrebări pentru elevi și teme de discuție
în clasă. Include resurse pentru diferite
activități desfășurate în clasă și
specifică etapa în care ar trebui să se
deruleze fiecare activitate. Resursa este
pregătită să ofere elevilor sarcini de
lucru predefinite.

61
Publicul țintă

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

didactice
învățământ
secundar

Limba
Germană
Greacă
Gujarati
Hindi
Indoneziană
Portugheză
Rusă
Spaniolă
Tamil
Telegu

Idei privind
utilizarea la
clasă
în afara orelor
de curs.

învățământ
secundar,
învățământ
universitar,
cadre didactice
din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria, ONGuri

2 ore

Intermediar

Engleză

Grafice
informative de
calitate care
explică efectiv
ODD. O
mulțime de
realități și cifre
pentru
prezentări.

învățământul
primar,
învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
primar, cadre
didactice
învățământ
secundar

Depinde de
activitate.

Începător
Intermediar

Engleză

În grupuri,
desfășurați
activitățile
prezentate.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei
Nr.

96

97

98

99

Titlul resursei
didactice
online

Înțelegerea
dimensiunii
dezvoltării
durabile

Ce este
dezvoltarea
durabilă?

Platforma
Forumului
Economic
Mondial:
Modelarea
viitorului
bunurilor
publice globale

Calculator al
amprentei de
carbon WWF

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

Subiect

https://www.youtub
e.com/watch?v=pg
NLonYOc9s

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

https://www.youtub
e.com/watch?v=3
WODX8fyRHA

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

https://www.weforu
m.org/platforms/sh
aping-the-futureof-global-publicgoods

https://footprint.ww
f.org.uk/#/

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Film pe
YouTube

Film pe
YouTube

Autor și an

Simpleshow
2017

Națiunile
Unite
2015

Rapoarte,
studii de caz și
filme.

Forumul
Economic
Mondial
2020

Întrebări și
răspunsuri

WWF
2020

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
Un material video care explică Agenda
2030 și cele 17 obiective de dezvoltare
durabilă ale acesteia, precum și
angajamentul comunității mondiale de a
asigura creșterea economică susținută,
incluziunea socială și protecția mediului.
Este un material video de calitate,
încurajator, distractiv și educativ.
Un material video interesant despre
dezvoltarea durabilă, obiectivele de
dezvoltare durabilă și strategiile,
metodele și progresele în domeniu.
Filmul este foarte bine realizat și își
îndeplinește rolul de a educa și a
informa oamenii cu privire la
dezvoltarea durabilă, la necesitatea
acesteia, la motivele stabilirii ODD și la
beneficiile aduse de acestea.
Platforma oferă o varietate de studii de
caz și exemple de proiecte realizate de
diferite organizații, precum și rapoarte și
filme. Scopul este încurajarea sectorului
public și a celui privat, precum și a
societății civile să se implice în aspecte
privind dezvoltarea durabilă și economia
circulară pentru a accelera măsurile ce
vizează schimbările climatice. O resursă
ce include numeroase materiale video și
rapoarte care oferă o imagine clară
asupra posibilităților de schimbare.
Întreprinderile mici care folosesc
această platformă ar putea fi motivate
să caute șanse de dezvoltare durabilă
sau parteneriate în propria comunitate
sau localitate, pentru a contribui la
plasarea dezvoltării durabile în primplan.
Calculează amprenta de carbon pe 4
categorii - alimente, călătorii, casă și
„lucruri”. Apoi, compară rezultatele cu
media națională și indică utilizatorului
aspecte pe care le poate îmbunătăți.
Oferă sfaturi pentru fiecare categorie,
pentru a ajuta utilizatorul să își reducă
amprenta de carbon. Resursa este utilă
pentru a ne forma o idee despre cât
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învățământul
primar,
învățământul
secundar,
studenți

învățământul
secundar,
cadre didactice
învățământ
secundar

învățământ
secundar,
studenți, cadre
didactice din
învățământul
secundar,
universitari,
oameni de
afaceri și
industria,
autoritățile
publice, ONGuri

învățământul
secundar,
învățământul
universitar,
cadre didactice
învățământ
secundar,
universitari

Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

4 minute

2 minute și
8 de
secunde

Rapoarte:
30 minute
Filme: 2
minute

15 minute

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă

Începător
Intermediar

Engleză

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții

Începător

Engleză
(subtitrare în
mai multe
limbi, inclusiv
în bulgară,
letonă,
macedonean
ă, polonă și
română)

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții

Intermediar
Avansat

Intermediar

Engleză
Franceză
Japoneză
Spaniolă

Engleză

Filme, proiecte
și studii de
caz; excelente
informații care
suplimentează
materialele
didactice.

Cereți
cursanților să
facă testul și
apoi discutați
care sunt cele
mai mari
emisii de
carbon ale
acestora și
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Nr.

100

Titlul resursei
didactice
online

Ce este
dezvoltarea
durabilă?

Web link (și
referință, dacă
este cazul)

https://www.youtub
e.com/watch?v=7V
8oFI4GYMY

Subiect

Dezvoltare
durabilă/ob
iectivele de
dezvoltare
durabilă
(ODD)

Tipul resursei
online (film,
quiz, joc)

Film pe
YouTube

Autor și an

Animaskin
pentru
Asociația
ONU a
Norvegiei și
UNICEF
2017

Rezumat și prezentare a ariei de
interes, clarității, atractivității și
conținutului
carbon generăm. Însă este posibil ca
unele întrebări să fie prea complexe
pentru copiii mai mici, deoarece
necesită cunoștințe despre tipurile de
locuințe și izolații etc. Comparația
propriei amprente de carbon cu media
mondială este un exercițiu interesant.
Sfaturile privind reducerea amprentei
sunt chestiuni de bază, precum: „Mergi
mai mult cu bicicleta” și sunt, probabil,
nerealiste pentru mulți.
Un material introductiv simplu privind
dezvoltarea durabilă și ODD. Filmul este
produs de Animaskin în numele
Asociației ONU din Norvegia și UNICEF
Norvegia, ca parte a unui program
interdisciplinar de învățare pentru elevii
din învățământul primar și secundar. Un
film foarte frumos, captivant pentru
cursanți.
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Durata
lecturării
sau
activității

Nivel de
dificultate
sau
complexitate

Limba

Idei privind
utilizarea la
clasă
cum le-ar
putea reduce.

învățământul
primar,
învățământul
secundar

3 minute și
40 de
secunde

Începător

Engleză /
norvegiană

Proiectarea
filmului la
clasă urmată
de discuții

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

Anexa VI - Prezentare și note pentru „Introducere în bioeconomie”
Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic:
Numele cadrului didactic va fi menționat în spațiul din stângajos al diapozitivului. Explicați că prezentarea introduce
principiile cheie ale bioeconomiei și legăturile acesteia cu
dezvoltarea durabilă.
Cu excepția materialului video, a diapozitivului-titlu și a celui
care prezintă structura materialului, acesta include 9
diapozitive - prin urmare necesită între 9 și 18 minute pentru
prezentare, în funcție de volumul explicațiilor.
Fiecare dintre cele două filme are circa 2 minute.
Test cu 6 întrebări - durează 6 minute sau mai mult (depinde
dacă se citesc informații suplimentare).
Note pentru cadrul didactic: Parcurgeți pe scurt subiectele
abordate în această prezentare, conform textului de pe
diapozitiv.

Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților că
bioeconomia este foarte importantă pentru a progresa în
sensul dezvoltării durabile și pentru a evita atingerea limitelor
ecologice. Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii
sau energie folosind ca principală resursă materiale de natură
biologică. Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea
durabilă, întrucât folosește mai ales resurse biodegradabile și
aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri.
Astfel, se poate evita epuizarea resurselor și se poate proteja
stabilitatea planetei pentru generațiile viitoare. Uniunea
Europeană ia măsuri în direcția unei bioeconomii durabile.
Transformarea deșeurilor în resurse valoroase și introducerea
unor stimulente pentru ca și comercianții, și consumatorii să
reducă risipa de alimente. Uniunea Europeană are o strategie
care urmărește promovarea bioeconomiei și evitarea atingerii
limitelor ecologice.
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.i
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf (accesat: 22 mai 2020].
Bioeconomia folosește resurse biologice regenerabile terestre
și marine (cum ar fi plante de cultură, păduri, pește, animale și
microorganisme) pentru a produce alimente, materiale și
energie. Filmul oferă o imagine de ansamblu.
Film (2 minute și 9 secunde):
https://www.youtube.com/watch?v=RfRN_hHeIKk
Subtitrare și în limbile: Bulgară, letonă, macedoneană,
polonă și română
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
EC (2019), Biomass - Knowledge for policy,
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/bioeconomy/topic/biom
ass_en
Sursa imaginii: Camia A., Robert N., Jonsson R., Pilli R.,
García-Condado S., López-Lozano R., van der Velde M.,
Ronzon T., Gurría P., M’Barek R., Tamosiunas S., Fiore G.,
Araujo R., Hoepffner N., Marelli L., Giuntoli J., Biomass
production, supply, uses and flows in the European Union.
First results from an integrated assessment,ii EUR 28993 EN,
Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, Luxembourg,
2018, ISBN 978-92-79-77237-5, doi:10.2760/539520,
JRC109869
Harta prezintă politici din întreaga lume în domeniul
bioeconomiei. Țările colorate verde sunt cele care fie au o
strategie dedicată bioeconomiei, fie o strategie asociată
bioeconomiei. Țările în gri nu au în prezent strategii dedicate
sau asociate pentru tranziția către bioeconomie. Polonia,
România, Bulgaria și Macedonia de Nord sunt reprezentate cu
gri, dar proiectul BE-Rural are în vedere schimbarea situației.
Conform CE (2018), bioeconomia are potențialul de a crea un
milion de noi locuri de muncă ecologice până în anul 2030.
Preconizata creștere a ocupării în munca va ajuta țări cum
sunt Polonia, România, Bulgaria și Macedonia de Nord să își
dezvolte economiile prin introducerea unor activități
economice care vor ajuta comunitățile în care a scăzut gradul
de ocupare.
Într-un exemplu dat de CE (2018) se afirmă: „dezvoltarea unei
biorafinării la nivel local poate să creeze până la 4000 de
locuri de muncă în 4 ani, iar reciclarea îmbunătățită a
deșeurilor organice în orașe poate crea 1200 de noi locuri de
muncă pe termen lung”.
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity.iii Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf
Imagine: BE-Rural (2019). Background - BE-Rural. https://berural.eu/background/
Sunt 10 sectoare care contribuie la creșterea ocupării în
bioeconomie în UE: agricultură, silvicultură, pescuit și
acvacultură, industria alimentară, textile ecologice, produse
din lemn și mobilier, hârtie, substanțe chimice și farmaceutice
ecologice, plastic și cauciuc, biocarburanți și bioelectricitate toate acestea sunt ramuri economice care vor cunoaște o
creștere continuă a numărului de persoane ocupate, dacă
drumul către bioeconomie continuă.
Cifrele prezentate pe grafic reprezintă valorile ocupării în
bioeconomie în Uniunea Europeană în 2015. Aceste ramuri
ajunseseră să ofere aproape 18 milioane de locuri de muncă
și să genereze o valoare adăugată de aproape 621 miliarde
de Euro.
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity. Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Sursa:
Work, Water and Food on the Energy Frontiers: Challenges
and Futures for 21st Century Technologies in Scotland and
Brazil.iv Stewart, P., Garvey, B., João, E., Tuohy, P., Silva
Plata, C., Mendonca, M., Oliveira, A. R., Santos, C., Alves, L.
C., Gonçalves, R. J. A. F., Souza, E. A., Mazzu, A., Sheridan,
P., Shearer, A., Breen, L. & de Bartolo, C., 2 februarie 2016,
20 p. Glasgow: Universitatea din Strathclyde.
https://strathprints.strath.ac.uk/57280/

Organizația Națiunilor Unite a definit 17 obiective de dezvoltare
durabilă, cu scopul de promova economia globală durabilă și
protecția mediului. Cele 10 sectoare bioeconomice prezente în
UE joacă roulri multiple în îndeplinirea obiectivelor stabilite de
ONU. Obiectivul comun pentru fiecare dintre aceste ramuri
economice este ODD 12: Consum și producție responsabile.
ODD 12 urmărește: „reducerea drastică a risipei alimentare,
luarea unor decizii mai solide din punct de vedere ecologic și
încurajarea companiilor să adopte practici din ce în ce mai
durabile în toate activitățile lor” (The Founder Institute, 2019).
ODD 12 reprezintă scopul tranziției la bioeconomie, întrucât își
propune să cuprindă toate aspectele legate de producția de
bunuri, servicii și energie, pentru a ajunge să avem un mediu
mai durabil pentru oameni și planetă.
The Founder Institute (2019). Founder Institute.
https://fi.co/insight/17-companies-helping-meet-the-17-unsustainable-development-goals
Acest diapozitiv prezintă legăturile dintre bioeconomie și ODD.
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?v Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.

Sursa: Grup de oameni de știință independenți desemnați de
Secretarul General (2019), Global Sustainable Development
Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving
Sustainable Development,vi (Națiunile Unite, New York).
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/247
97GSDR_report_2019.pdf

Este important să se sublinieze nu doar legăturile cu
dezvoltarea durabilă, ci și atenuarea schimbărilor climatice.
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic: Explicați că, pentru a încerca să
abordeze problemele legate de limitele ecologice, organismele
naționale și internaționale publică ghiduri specifice. Un
exemplu în acest sens este documentul publicat în 2018 de
Comisia Europeană sub denumirea „A new bioeconomy
strategy for a sustainable Europe”.vii Informații suplimentare
disponibile la: https://ec.europa.eu/commission/news/newbioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
Lectură de referință:
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity. Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf
Puteți căuta și lecturi mai avansate:
Giampietro, M. (2019). On the circular bioeconomy and
decoupling: implications for sustainable growth.viii Ecological
economics, 162, 143156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09218
00918317178
Vivien, F. D., Nieddu, M., Befort, N., Debref, R., & Giampietro,
M. (2019). The hijacking of the bioeconomy.ix Ecological
economics, 159, 189197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0
921800918308115
Memento: bioeconomia folosește resurse biologice
regenerabile terestre și marine (cum ar fi plante de cultură,
păduri, pește, animale și microorganisme) pentru a produce
alimente, materiale și energie.
Companiile găsesc modalități inovatoare de utilizare a
materialelor care ar ajunge altfel la rampa ecologică,
transformându-le în produse mai ecologice.

Filmul animat explică pe scurt cele mai importante elemente
ale bioeconomiei. Prezintă diferențele dintre resursele fosile și
cele biologice ca materii prime pentru produse. Prezintă
bioeconomia ca model de economie circulară și ilustrează
aspectele pozitive și avantajele acesteia în viitor.

Aceste două lucrări discută probleme asociate cu
complexitatea tranziției către bioeconomie.
Lectură de referință:
McCormick, K. and Kautto, N. (2013). The Bioeconomy in
Europe: An Overview.x Sustainability, 5: 2589-2608.
Philp, J. (2018). The bioeconomy, the challenge of the century
for policy makers.xi New Biotechnology. 40 (partea A): 11-19.
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Lectură de referință:
The Bioecomomy Consultants (2018), BIG BIOECONOMY
CHALLENGES - PART 2.xii https://www.nnfcc.co.uk/news-bigbioeconomy-challenges-2
Brownlie, S. (2013), Sugestii rapide ale IAIA nr. 5 - Biodiversity
Assessment.xiii International Association for Impact
Assessmentxiv (IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php

Lectură de referință:
Brownlie, S. (2013), Sugestii rapide ale IAIA nr. 5 - Biodiversity
Assessment. International Association for Impact Assessment
(IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php

Pe lângă impacturile directe, este esențial să se evalueze
impacturile indirecte, induse și cumulate asupra biodiversității,
întrucât acestea sunt deseori mai dăunătoare decât cele
directe.
Cursanții se pot gândi la impacturile directe și indirecte ale
diverselor activități.

Lectură de referință:
IAIA (1999), Principles of EIA best practice.xv International
Association for Impact Assessment.
[http://www.iaia.org/best-practice.php]
Partidário, M. (2012), Sugestii rapide ale IAIA nr. 1 - What is
Impact Assessment.xvi International Association for Impact
Assessment (IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php

Lectură de referință:
IAIA (1999), Principles of EIA best practice. International
Association for Impact Assessment.
[http://www.iaia.org/best-practice.php]
Partidário, M. (2012), Sugestii rapide ale IAIA nr. 1 - What is
Impact Assessment. International Association for Impact
Assessment (IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php
Evaluarea de mediu în Europa:
https://ec.europa.eu/environment/eia/index_en.htm
Rezumat al Evaluării strategice de mediu pentru fiecare stat
membru - Fiecare rezumat oferă informații de bază cu privire
la contextul legal, administrativ și politic care guvernează SEA
în respectivul stat membru. Descrie cadrul juridic și
administrativ care sprijină implementarea Directivei SEA,
inclusiv aspectele organizatorice și obligațiile procedurale.
https://ec.europa.eu/environment/eia/member_states_summari
es.htm
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
„Impactul pozitiv net (NPI) asupra biodiversității este o țintă a
proiectelor în care efectele asupra biodiversității (cu alte
cuvinte, asupra diversități ecosistemelor și ființelor) sunt
contrabalansate de măsurile luate pentru a evita și reduce
respectivele efecte, de a reabilita speciile/peisajele afectate și
de a compensa orice alte impacturi reziduale.” (NPI Alliance,
2015).
Lectură de referință:
Brownlie, S. (2013), Sugestii rapide ale IAIA nr. 5 - Biodiversity
Assessment. International Association for Impact Assessment
(IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php
NPI Alliance (2015). Net Positive Impact for biodiversity: The
conservation case.xvii Gland, Switzerland: IUCN.
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/npi
__conservation__01_2016_1.pdf
Lectură de referință:
João, E, Vanclay, F and den Broeder, L. (2011), Emphasising
enhancement in all forms of impact assessment: introduction
to a special issue.xviii Impact Assessment and Project
Appraisal, 29(3): 170-180.

Lectură de referință:
CSBI (2015). A cross-sector guide for implementing the
mitigation hierarchy.xix Elaborat de Biodiversity Consultancy
pentru IPIECA, ICMM și Equator Principles Association:
Cambridge UK.
Publicația se adresează experților de mediu care lucrează în
sau cu industriile extractive și financiare și care sunt
responsabili sau supraveghează aplicarea măsurilor de
atenuare pentru conservarea biodiversității, echilibrând nevoile
de conservare cu prioritățile de dezvoltare. Ghidul este
disponibil în engleză și poate fi tradus în alte limbi, în funcție
de cerere. Acest document însoțește Timeline Tool
(instrumentul calendar) al CSBI și Bunele practici pentru
culegerea datelor de referință privind biodiversitatea publicate
de Grupul de lucru comun pentru biodiversitate al CSBI-MFI.
Există un rezumat (care cuprinde diagrama de pe diapozitiv) în
engleză, italiană, franceză, rusă și spaniolă.
Lectură de referință:
Correa, D., Hawthorne, B., Fargione, J., Hill, J., Possingham,
H., Thomas-Hall, S. and Schenk, P. (2019). Towards the
implementation of sustainable biofuel production systems.xx
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 107: 250-263.
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Este deosebit de important să se aibă în vedere efectele
biocombustibililor, care diferă în funcție de generația acestora
- 1, 2 și 3.
Lectură de referință:
Immerzeel, D.J., Verweij, P., Hilst, F. and Faaij, A.P. (2014),
Biodiversity impacts of bioenergy crop production: a state-ofthe-art review.xxi GCB Bioenergy, 6:183-209

Lectură de referință:
Correa, D., Hawthorne, B., Fargione, J., Hill, J., Possingham,
H., Thomas-Hall, S. and Schenk, P. (2019). Towards the
implementation of sustainable biofuel production systems.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 107: 250-263.
Universitatea Statului Oregon (n.d.), Inițiativa pentru educație
în bioenergie.
https://agsci.oregonstate.edu/sites/agsci.oregonstate.edu/files/
bioenergy/generations-of-biofuels-v1.3.pdf

Test interactiv cu șase întrebări despre bioeconomie.
Utilizatorul poate vedea imediat dacă răspunsul este corect
sau nu, cu explicațiile necesare; de asemenea, dând click pe
„Learn more about this” (aflați mai multe despre acest
subiect), utilizatorul poate să examineze conceptul vizat de
fiecare întrebare. Jocurile de întrebări și răspunsuri sunt
distractive și educative. Întrebările sunt diverse, de la simple
până la cele care necesită ceva mai multe cunoștințe, fiind
astfel potrivite diferitelor audiențe țintă.
Aceasta este o modalitate adecvată de a obține noi cunoștințe
și de a verifica cunoștințele existente.
Durata: 6 minute sau mai mult - depinde dacă se citesc
informațiile suplimentare
Note pentru cadrul didactic: Numele lectorului va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Aceasta
este ultimul diapozitiv din prezentare. Lăsați
elevilor/participanților timp să pună întrebări.

Proiectul BE-Rural va crea cinci platforme regionale pentru
inovare deschisă (PID) destinate elaborării participative a
strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie.
Stara Zagora, Bulgaria: vor pune accentul pe noi tehnologii
pentru folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică.
Vidzeme și Kurzeme, Letonia: vor pune accentul pe
potențialul produselor secundare ale gospodăririi silvice
(anume, rărirea arboreturilor, exploatarea crângurilor și
plantațiilor silvice, curățarea vegetației de pe terenuri agricole
abandonate și valorificarea ierburilor perene) ca surse pentru
bioenergie sau biorafinare.
Strumica, Macedonia de Nord: se vor concentra asupra
utilizării deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: Se vor
concentra asupra pescuitului pe scară redusă, în special pe
exploatarea durabilă a speciilor de pește puțin utilizate și de
mică valoare din cele două lacuri.
Covasna, România: vor pune accentul pe refacerea lanțurilor
valorice fragmentate și pe implementarea conceptului de
economie circulară în sectoarele industriale din județ (de
exemplu, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile,
produse agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Sursa: BE-Rural (2020), Innovation regions, disponibil la:
https://be-rural.eu/innovation-regions/

Anexa VII - Prezentare și note pentru „Bioeconomia și principii esențiale ale dezvoltării
durabile”
Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic: Numele cadrului didactic va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Explicați
că prezentarea își propune să transmită cunoștințe cu privire
la principiile cheie ale dezvoltării durabile (și despre modul în
care bioeconomia poate fi o strategie pentru dezvoltarea
durabilă), folosind definiții, exemple și întrebări și răspunsuri
interactive.
Cu excepția celor două exerciții Mentimeter, a acestui
diapozitiv-titlu și a celui care prezintă cuprinsul, materialul
cuprinde 20 de diapozitive - prin urmare necesită între 20 și 40
de minute pentru prezentare, în funcție de volumul
explicațiilor.
Cele două exerciții Mentimeter necesită câte circa 2 minute.
Note pentru cadrul didactic: Parcurgeți pe scurt subiectele
abordate în această prezentare, conform textului de pe
diapozitiv.

** Acest diapozitiv funcționează numai după obținerea unui
cod Mentimeter înainte de prezentare.**
Note pentru cadrul didactic:
Explicați că noțiunea de durabilitate poate fi dificil de definit și
poate avea înțelesuri diferite pentru diferite persoane. Folosiți
funcția word-cloud (nori de cuvinte) a aplicației Mentimeter și
cereți participanților să scrie cuvintele pe care le asociază cu
„durabilitate”. Introduceți codul Mentimeter în colțul din
dreapta-sus al diapozitivului.
Când participanții/elevii au terminat, citiți unele dintre cele mai
frecvente cuvinte și faceți comentarii după cum considerați
relevant. Această activitate îi va determina pe elevi/participanți
să se gândească la percepția pe care o au deja cu privire la
conceptul de durabilitate. Folosiți link-ul
https://www.menti.com/
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Note pentru cadrul didactic: Aceasta este cea mai cunoscută
definiție. Raportul „Viitorul nostru comun” este denumit și
„Raportul Bruntland” (deoarece fostul prim-ministru al
Novegiei, Gro Harlem Brundtland, era președintele Comisiei
Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare.
Citiți cu voce tare această definiție și încercați să faceți
legătura cu cuvintele enunțate de participanți în cadrul
activității Mentimeter de pe diapozitivul anterior.
Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare.
(1987). Our common future.xxii Oxford: Oxford University
Press. (Disponibil la:
http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1993/9340/934004.PDF)
Publicarea raportului Viitorul nostru comun și activitatea
Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare au pus bazele
convocării Summitului Pământului în 1992 și adoptării Agendei
21, a Declarației de la Rio și înființării Comisiei pentru
Dezvoltare Durabilă.
Note pentru cadrul didactic: Aceasta este o definiție mai
nouă. Citiți cu voce tare această definiție și încercați să faceți
legătura cu cuvintele enunțate de participanți în cadrul
activității Mentimeter de pe diapozitivul anterior.
Oxford College of Procurement and Supply,xxiii (2020), How
sustainable is sustainability?,xxiv disponibil la:
https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/howsustainable-is-sustainability/

Note pentru cadrul didactic: În ambele definiții de mai sus,
ideea de bază este evitarea epuizării resurselor, astfel încât
generațiile viitoare să își poată satisface cerințele. – Dacă este
posibil, încercați să faceți legătura cu cuvintele menționate în
norul de cuvinte din Mentimeter.
Prima animație de pe diapozitiv va evidenția cuvintele „evitarea
epuizării resurselor”. Cea de-a doua animație va afișa textul
„Ce se înțelege prin resurse?”. Spuneți cursanților că resurse
înseamnă materiile prime epuizabile și inepuizabile care se
găsesc pe Terra.
Note pentru cadrul didactic: Explicați următoarele: Trebuie
remarcat faptul că durabilitatea nu se leagă doar de resurse.
Trebuie să aibă în vedere și echitatea socială. Trebuie să se
refere și la creșterea nivelului de consum în rândul celor mai
săraci oameni din lume, reducând totodată amprenta
ecologică totală a umanității. Așadar, când discutăm despre
durabilitate, trebuie avute în vedere aspectele sociale,
economice și ecologice. Acest principiu este deseori
reprezentat în diagrame. – Prezentați diagrama de pe
diapozitivul următor.
Meadows. Dennis; Meadows. Donella; Randers. J; (2005).
Limits To Growth: The 30-Year Updatexxv (Hardcover ed.).
Chelsea Green Publishing. ISBN 1931498512.
Note pentru cadrul didactic: Pentru unii elevi/participanți
poate fi util să privească diagramele conceptelor în timp ce
ascultă prezentarea acestora. Explicați că, pentru a realiza cu
adevărat dezvoltarea durabilă, trebuie incluse în ecuație
aspectele ecologice, economice și sociale. Este important să
se aplice o abordare integrată în rezolvarea problemelor
sociale, economice și ecologice. Abordarea problemelor în
izolare sau neglijarea oricărei dintre ele poate conduce la
rezultate de calitate slabă sau mixtă. Când vorbiți despre
rezultate mixte, folosiți indicatorul laser pentru a arăta cuvintele
„suportabil”, „echitabil” și „viabil”.
Gibson, R.B., 2006. Beyond the pillars: Sustainability
assessment as a framework for effective integration of social,
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
economic and ecological considerations in significant decision
making.xxvi Journal of Environmental Assessment Policy and
Management, 8(3), pp.259–280.
Explicați: Complexitatea demersurilor de promovare a
dezvoltării durabile, acordând în același timp atenție egală
celor trei principale aspecte ale acesteia , este cunoscută sub
denumirea de „problema durabilității”. Principala sursă de
incertitudine este legată de natura în permanentă schimbare a
problemei, precum și de cunoștințele incerte pe care le avem
despre aceasta.
Common, M. (1995), Sustainability and Policy: Limits to
Economics.xxvii Cambridge UK: Cambridge University Press.
Pryshlakivsky J., Searcy C. (2013) Sustainable Development
as a Wicked Problem.xxviii în: Kovacic S., Sousa-Poza A. (eds)
Managing and Engineering in Complex Situations. Topics in
Safety, Risk, Reliability and Quality,xxix vol 21. Springer,
Dordrecht
Reid, W.V., Berkes,F., Wilbanks, T. și Capistrano, D. (eds.)
2006. Bridging Scales and Knowledge Systems: Concepts and
Applications in Ecosystem Assessment.xxx Washington DC:
Millennium Ecosystem Assessment și Island Press.
Rittel, H.W.J. and Webber, M.M. 1973. Dilemmas in a general
theory of planning.xxxi Policy Sciences, Vol. 4, No. 2, pp. 155169.
Informații suplimentare despre complexitatea abordării
durabilității și a altor sisteme complexe.
Hollings, C.S. 1973. Resilience and Stability of Ecological
Systems.xxxii Annual Review of Ecology and Systematics , Vol.
4 , pp. 1-23.

Note pentru cadrul didactic: Explicați că o altă problemă
legată de dezvoltarea durabilă este diferența importantă care
trebuie făcută între durabilitatea slabă și durabilitatea
puternică. Animați prima imagine când se aude cuvântul
SLABĂ și a doua imagine când se aude cuvântul
PUTERNICĂ.
Neumayer, E. 2010. Weak versus Strong Sustainability.xxxiii ed.
a treia UK: Elgar.

Note pentru cadrul didactic: Explicați că durabilitatea slabă
permite epuizarea sau degradarea resurselor naturale, atâta
timp cât epuizarea este compensată prin sporirea stocurilor de
alte forme de capital. De exemplu, redevențele obținute din
rezervele minerale aflate în curs de epuizare sunt investite în
fabrici.
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Note pentru cadrul didactic: Explicați că durabilitatea
puternică implică menținerea tuturor formelor de capital
independent unele de celelalte. Stocurile existente trebuie
păstrate (de ex., stocurile de lemn), întrucât funcția îndeplinită
de lemn nu poate fi înlocuită sau compensată de nimic
altceva, nici de investirea redevențelor.

Note pentru cadrul didactic: Acesta este un rezumat privind
durabilitatea puternică și durabilitatea slabă - conform
suporterilor durabilității slabe, capitalurile create de om și cele
naturale sunt substituibile pe termen lung, în timp ce
susținătorii durabilității puternice consideră că nu sunt
substituibile.

Note pentru cadrul didactic: Explicați că tragedia bunurilor
comune este un concept legat de durabilitate. „Tragedia” se
produce atunci când există o resursă comună pe care diferite
persoane sunt stimulate să o folosească. Dacă persoanele
neglijează bunăstarea societății în favoarea câștigului
personal, rezultatul poate fi supraconsumul, investițiile
insuficiente și epuizarea resursei respective. În cele din urmă,
toată lumea pierde resursa.
Prezentați și explicați cele 3 imagini. Imaginea 1 - Bunul
comun: O pășune comunală la care au acces mulți fermieri și
unde pasc vitele acestora. Imaginea 2 - Această resursă
comună este exploatată durabil atunci când toți fermierii
respectă capacitatea pășunii (pragul maxim). Imaginea 3 Dacă însă utilizatorii decid să adauge mereu câteva vite,
considerând că nu contează încă unul-doi consumatori, se va
atinge punctul critic, resursa va fi epuizată și niciun fermier nu
va mai putea să o folosească.
În ecologie, pragul maxim se referă la numărul de indivizi,
animale sau plante cultivate pe care îl poate suporta o zonă
fără a se produce degradarea mediului.
Note pentru cadrul didactic: Acesta este un exemplu din
viața reală, menit să ajute elevii/participanții să înțeleagă
conceptul. Explicați că Grand Banks este o zonă de pescuit în
largul insulei Newfoundland. În anii 1960 și 1970, dezvoltarea
tehnologiilor de pescuit a făcut posibilă capturarea unor
cantități din ce în ce mai mari de cod. Din această cauză, în
anii 1990, populația de cod devenise atât de mică încât
industria pescuitului în Grand Banks a dispărut. Era prea
târziu pentru reglementări și măsuri de gestionare. Stocurile
de cod erau compromise ireparabil. De atunci, populațiile de
cod au rămas mici. Unii oameni de știință se îndoiesc că
ecosistemul din Grand Banks își va reveni vreodată.
** Acest diapozitiv funcționează numai după obținerea unui
cod Mentimeter înainte de prezentare.**
Note pentru cadrul didactic: Folosiți funcția quiz a aplicației
Mentimeter și introduceți întrebările de mai jos. Introduceți
codul Mentimeter în colțul din dreapta-sus al diapozitivului.
Sunt descrise trei situații: un exemplu de durabilitate slabă,
unul de durabilitate puternică și unul care ilustrează tragedia
bunurilor comune. Acordați cursanților timp să selecteze
răspunsurile și apoi citiți combinațiile corecte de
răspunsuri/titluri.
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Întrebarea 1: „Plantarea a doi copaci pentru fiecare copac tăiat
este un exemplu de...
Opțiuni: Durabilitate slabă, Tragedia bunurilor comune,
Durabilitate puternică sau Problemă de durabilitate?”
Răspunsul corect este durabilitate puternică.
Întrebarea 2: „Epuizarea stocurilor forestiere și folosirea
redevențelor pentru compensare este un exemplu de...
Opțiuni: Durabilitate slabă, Tragedia bunurilor comune,
Durabilitate puternică sau Problemă de durabilitate?”
Răspunsul corect este durabilitate slabă.
Întrebarea 3: „Fiecare dintre noi merge cu automobilul
personal la magazin, gândind că încă o mașină nu contează;
apoi, aglomerația traficului ne provoacă suferințe tuturor din
cauza poluării. Acesta este un exemplu de...
Opțiuni: Durabilitate slabă, Tragedia bunurilor comune,
Durabilitate puternică sau Problemă de durabilitate?”
Răspunsul corect este tragedia bunurilor comune.
Note pentru cadrul didactic: Recapitulați materia și
prezentați în sinteză materia care urmează a fi parcursă. Ce sa parcurs, cu negru; ce urmează, cu alb.

Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților că
bioeconomia este foarte importantă pentru a progresa în
sensul dezvoltării durabile și pentru a evita atingerea limitelor
ecologice. Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii
sau energie folosind ca principală resursă materiale de natură
biologică. Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea
durabilă, întrucât folosește mai ales resurse biodegradabile și
aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri.
Astfel, se poate evita epuizarea resurselor și se poate proteja
stabilitatea planetei pentru generațiile viitoare. Uniunea
Europeană ia măsuri în direcția unei bioeconomii durabile.
Transformarea deșeurilor în resurse valoroase și introducerea
unor stimulente pentru ca și comercianții, și consumatorii să
reducă risipa de alimente. Uniunea Europeană are o strategie
care urmărește promovarea bioeconomiei și evitarea atingerii
limitelor ecologice.
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf (accesat: 22 mai 2020].
Note pentru cadrul didactic: Explicați că, pentru a încerca să
abordeze problemele legate de limitele ecologice, organismele
naționale și internaționale publică ghiduri specifice. Un
exemplu în acest sens este documentul publicat în 2018 de
Comisia Europeană sub denumirea „A new bioeconomy
strategy for a sustainable Europe”. Informații suplimentare
disponibile la: https://ec.europa.eu/commission/news/newbioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
Lectură de referință:
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity. Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf

75

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Puteți căuta și lecturi mai avansate:
Giampietro, M. (2019). On the circular bioeconomy and
decoupling: implications for sustainable growth. Ecological
economics, 162, 143156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180
0918317178
Vivien, F. D., Nieddu, M., Befort, N., Debref, R., & Giampietro,
M. (2019). The hijacking of the bioeconomy. Ecological
economics, 159, 189197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09
21800918308115
A se vedea prezentarea „Ce este bioeconomia? Oportunități,
provocări și soluții” pentru informații referitoare la:
Bioeconomie – corelări cu ODD, schimbările climatice
și resursele pentru bioeconomie
Tranziția la bioeconomie este complexă
Evaluarea biodiversității
Impacturi directe, indirecte și cumulative
Ce sunt impacturile și necesitatea evaluării impactului
asupra mediului (EIA) și/sau evaluării strategice de
mediu (SEA).
Efecte net pozitive, consolidare și ierarhia măsurilor
de atenuare
Exemplu: impactul biocombustibililor
Note pentru cadrul didactic: Explicați că, pentru a încerca să
abordeze problemele legate de limitele ecologice, organismele
naționale și internaționale publică ghiduri specifice. Un
exemplu în acest sens este documentul publicat în 2018 de
Comisia Europeană sub denumirea „A new bioeconomy
strategy for a sustainable Europe”. Informații suplimentare
disponibile la: https://ec.europa.eu/commission/news/newbioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
Note pentru cadrul didactic: Explicați că o altă problemă
cheie asociată durabilității este legată de limitele ecologice.
Limitele ecologice reprezintă pragurile până la care planeta
poate susține viața în forma sa actuală. Limitele ecologice
sunt centrate în jurul a trei mari probleme: (1) Resurse
alimentare (2) Capacitatea maximă (pragul maxim) a (al)
ecosistemelor (3) Teritorialitatea populațiilor în cadrul
ecosistemelor.
Explicați că, în condițiile în care se preconizează că populația
umană va atinge 10 miliarde de indivizi în 2050, nu pare greu
de imaginat o lume în care se vor atinge limitele ecologice.
Informații de context: „Pragul maxim” reprezintă numărul de
persoane care pot trăi în condițiile de viață actuale, fără a
dăuna mediului și fără a diminua capacitatea mediului de a
susține omenirea în viitor. Sunt necesare măsuri de protecție a
resurselor alimentare și ecosistemelor.
Note pentru cadrul didactic: Unele măsuri inițiate de Comisia
Europeană sunt: (1) Introducerea unui sistem de monitorizare
la nivelul UE pentru a urmări progresele către o bioeconomie
durabilă și circulară; (2) Consolidarea bazei de cunoștințe și
înțelegerii anumitor domenii specifice ale bioeconomiei, prin
culegerea de date și asigurarea accesului îmbunătățit la
acestea prin Centrul de cunoaștere pentru bioeconomie; (3)
Îndrumare și promovarea bunelor practici cu privire la
desfășurarea activităților bioeconomice în limite ecologice de
siguranță.
Explicați că aceste măsuri previn atingerea limitelor ecologice,
întrucât contribuie la educarea oamenilor și la promovarea
unor practici eficace. Informații suplimentare disponibile la:
https://ec.europa.eu/commission/news/new-bioeconomystrategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
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Note pentru cadrul didactic: Explicați că inovarea este
incredibil de importantă pentru stabilirea modurilor prin care
umanitatea se poate menține în limitele ecologice. Produsele
refolosibile de multe ori, deseori realizate din deșeuri, se pot
susține pe termen lung și evită epuizarea resurselor. Acestea
pot fi denumite „produse ecologice”.

Note pentru cadrul didactic: Întrebați participanții dacă au
idee din ce sunt confecționate aceste două produse.

Răspunsul este deșeuri de cafea pentru ambele. O animație
va elimina dreptunghiul albastru din centru și va evidenția
răspunsul.

Note pentru cadrul didactic: Menționați că acestea au fost
subiectele zilei.

Note pentru cadrul didactic: Pe acest diapozitiv sunt
sintetizate principalele idei din prezentare. Explicați că (1)
Dezvoltarea durabilă trebuie să însemne conservarea
resurselor pentru generațiile viitoare și pentru echitate socială.
(2) Există multe aspecte și concepte în jurul dezvoltării
durabile, cum sunt durabilitate slabă/puternică, tragedia
bunurilor comune sau problema durabilității. (3) Pe măsură ce
populația umană continuă să crească, apare riscul să atingem
limitele ecologice (4) Inovarea, cum ar fi realizarea produselor
pe bază de biomasă, este una dintre căile prin care putem
încerca să combatem această problemă.
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Note pentru cadrul didactic: Numele lectorului va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Aceasta
este ultimul diapozitiv din prezentare. Lăsați
elevilor/participanților timp să pună întrebări.

Proiectul BE-Rural va crea cinci platforme regionale pentru
inovare deschisă (PID) destinate elaborării participative a
strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie.
Stara Zagora, Bulgaria: vor pune accentul pe noi tehnologii
pentru folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică.
Vidzeme și Kurzeme, Letonia: vor pune accentul pe
potențialul produselor secundare ale gospodăririi silvice
(anume, rărirea arboreturilor, exploatarea crângurilor și
plantațiilor silvice, curățarea vegetației de pe terenuri agricole
abandonate și valorificarea ierburilor perene) ca surse pentru
bioenergie sau biorafinare.
Strumica, Macedonia de Nord: se vor concentra asupra
utilizării deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: Se vor
concentra asupra pescuitului pe scară redusă, în special pe
exploatarea durabilă a speciilor de pește puțin utilizate și de
mică valoare din cele două lacuri.
Covasna, România: vor pune accentul pe refacerea lanțurilor
valorice fragmentate și pe implementarea conceptului de
economie circulară în sectoarele industriale din județ (de
exemplu, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile,
produse agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Sursa: BE-Rural (2020), Innovation regions, disponibil la:
https://be-rural.eu/innovation-regions/
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Anexa VIII - Prezentare și note pentru „Bioeconomia și ODD (și țintele asociate
acestora)”
Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic: Numele cadrului didactic va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Explicați
că această prezentare introduce cele 17 obiective de
dezvoltare durabilă (ODD) și prezintă legăturile dintre
bioeconomie și unele dintre aceste obiective.
Cu excepția diapozitivului-titlu, a filmului și a diapozitivului care
prezintă cuprinsul, materialul cuprinde 18 diapozitive - prin
urmare, necesită între 18 și 36 de minute pentru prezentare, în
funcție de volumul explicațiilor.
Filmul are durata de 2 minute și 8 secunde.
Durata exercițiu pe tema îndeplinirii ODD în lume poate varia.
Pot fi accesate rapid informații privind un obiectiv și o țară.
Astfel, prezentarea poate fi folosită 5-10 minute la clasă, dar
oferă și posibilitatea cercetărilor aprofundate pe parcursul mai
multor ore/zile (putând fi temă pentru acasă).
Sursa imaginii: Biobased Industries Consortium, 2018.
Bioeconomy and the UN Sustainable Development Goals.
Biobased Industries Consortium: Brussels, Belgia.

Acest diapozitiv prezintă o sinteză a ODD - când au fost
inițiate, numărul lor, numărul țintelor și numărul țărilor care au
convenit să implementeze aceste obiective.
Sursa imaginii: Națiunile Unite. (2015): Sustainable
Development Goals.
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

Acesta este un diapozitiv foarte important și poate fi discutat la
clasă. Sugerează că toate ODD sunt direct sau indirect
corelate unele cu celelalte și că ODD 17 este fundamental,
întrucât reprezintă parteneriatul global necesar dezvoltării
durabile. Foarte important, în această perspectivă asupra
ODD, economia și societatea sunt văzute ca parte integrantă
a biosferei (în corelare cu conceptul de „durabilitate
puternică”). Acest model este uneori denumit „Tortul de nuntă”
al ODD.
Stockholm Resilience Centre. (2016) Stockholm University:
Azote Images.
https://www.stockholmresilience.org/research/researchnews/2017-02-28-contributions-to-agenda-2030.html
Acest excelent ghid prezintă legăturile dintre toate ODD,
putând fi o resursă educațională foarte utilă: Manitoba Council
for International Cooperation (2018) Sustainable Foundations:
A Guide for Teaching the Sustainable Development Goals,xxxiv
http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Această extraordinară hartă interactivă oferă o reprezentare
vizuală a performanțelor țărilor în ce privește fiecare ODD, cu
scopul de a identifica prioritățile de acțiune. Cursanții pot
accesa această resursă de pe propriile telefoane sau
calculatoare; alternativ, datele pentru diferite țări pot fi afișate
pe ecran la clasă. Aceasta este cea mai bună resursă au
ajutorul căreia se poate explica modul în care fiecare ODD
este asociat cu diferite ținte și se poate vedea modul în care
țările progresează către îndeplinirea fiecăruia dintre cele 17
ODD și a fiecăreia dintre cele 169 de ținte.
Inițiativă globală a Națiunilor Unite. (2019): Sustainable
Development Report Dashboards.xxxv
https://dashboards.sdgindex.org/#/
Sursa imaginii logo ODD: C-CHANGE (2017) Sustainable
Development Goals (SDGs). https://www.cchange.io/blogs/2017/8/3/time-for-a-new-normal-in-globalcapital-markets-advancing-investment-in-the-sustainabledevelopment-goals-sdgs
Acesta este un exemplu pentru ODD 13 (Acțiune climatică).
Același proces se poate parcurge pentru toate cele 17 ODD.

Apoi se pot evalua performanțele fiecărei țări pentru fiecare
ODD. Acesta este un exemplu cu Polonia, dar exercițiul se
poate face cu orice țară.

Apoi, performanțele fiecărei țări pentru fiecare ODD se pot
evalua din perspectiva realizării țintelor pentru respectivul
ODD.
Acesta este un exemplu cu Polonia și ODD 13 și ODD 15, dar
exercițiul se poate face pentru orice combinație de țară și
ODD.

Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților că
bioeconomia este foarte importantă pentru a progresa în
sensul dezvoltării durabile și pentru a evita atingerea limitelor
ecologice. Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii
sau energie folosind ca principală resursă materiale de natură
biologică. Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea
durabilă, întrucât folosește mai ales resurse biodegradabile și
aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri.
Astfel, se poate evita epuizarea resurselor și se poate proteja
stabilitatea planetei pentru generațiile viitoare. Uniunea
Europeană ia măsuri în direcția promovării unei bioeconomii
durabile. Transformarea deșeurilor în resurse valoroase și
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
introducerea unor stimulente pentru ca și comercianții, și
consumatorii să reducă risipa de alimente. Uniunea
Europeană are o strategie care urmărește promovarea
bioeconomiei și evitarea atingerii limitelor ecologice.
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf (accesat: 22 mai 2020].
Note pentru cadrul didactic: Explicați că, pentru a încerca să
abordeze problemele legate de limitele ecologice, organismele
naționale și internaționale publică ghiduri specifice. Un
exemplu în acest sens este documentul publicat în 2018 de
Comisia Europeană sub denumirea „A new bioeconomy
strategy for a sustainable Europe”. Informații suplimentare
disponibile la: https://ec.europa.eu/commission/news/newbioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
Lectură de referință:
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity. Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf
Puteți căuta și lecturi mai avansate:
Giampietro, M. (2019). On the circular bioeconomy and
decoupling: implications for sustainable growth. Ecological
economics, 162, 143156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09218
00918317178
Vivien, F. D., Nieddu, M., Befort, N., Debref, R., & Giampietro,
M. (2019). The hijacking of the bioeconomy. Ecological
economics, 159, 189197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0
921800918308115
A se vedea prezentarea „Ce este bioeconomia? Oportunități,
provocări și soluții” pentru informații referitoare la:
Bioeconomie – corelări cu ODD, schimbările climatice
și resursele pentru bioeconomie
Tranziția la bioeconomie este complexă
Evaluarea biodiversității
Impacturi directe, indirecte și cumulative
Ce sunt impacturile și necesitatea evaluării impactului
asupra mediului (EIA) și/sau evaluării strategice de
mediu (SEA).
Efecte net pozitive, consolidare și ierarhia măsurilor
de atenuare
Exemplu: impactul biocombustibililor
Acest diapozitiv prezintă legăturile dintre bioeconomie și ODD.
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?. Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.
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Sursa: Grup de oameni de știință independenți desemnați de
Secretarul General (2019), Global Sustainable Development
Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving
Sustainable Development, (Națiunile Unite, New York).
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/247
97GSDR_report_2019.pdf

Manitoba Council for International Cooperation. (2018)
Sustainable Foundations: A Guide for Teaching the
Sustainable Development Goals.
[http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?. Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.
Sursa imaginii:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/
Manitoba Council for International Cooperation. (2018)
Sustainable Foundations: A Guide for Teaching the
Sustainable Development Goals.
[http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?. Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.
Sursa imaginii: https://apeelsciences.com/

Manitoba Council for International Cooperation. (2018)
Sustainable Foundations: A Guide for Teaching the
Sustainable Development Goals.
[http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?. Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.
Quimidroga (2019) Qd: Natural Cosmetics.
https://www.quimidroga.com/en/2019/09/26/natural-cosmetics/
Manitoba Council for International Cooperation. (2018)
Sustainable Foundations: A Guide for Teaching the
Sustainable Development Goals.
http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
European Coatings. (2020): EC Survey: Bio-based coatings.
https://www.european-coatings.com/Raw-materialstechnologies/Raw-materials/EC-Survey-Bio-based-coatings
Novasep: Services and technologies for life science and chemical industries. (2018): Purification processes for cellulosic
sugarsxxxvi https://www.novasep.com/home/productsservices/fermentation-products-and-chemicalsintermediates/industrial-processes/purification-processes-forcellulosic-sugars.html
Wood-based panels international. (2018) wbpi: Wood foam – a
product on the rise?xxxvii
http://www.wbpionline.com/features/wood-foam-a-product-onthe-rise-6097690/
Bio-based Industries Consortium (2018), Bioeconomy and the
UN Sustainable Development Goals. A view from the Biobased Industries Consortiumxxxviii – iulie 2018.
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Manitoba Council for International Cooperation. (2018)
Sustainable Foundations: A Guide for Teaching the
Sustainable Development Goals.
[http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?. Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.
Chris Giles (2017) Edition. CNN: This 'tree' has the
environmental benefits of a forestxxxix. [online] disponibil la:
https://edition.cnn.com/style/article/citytree-urbanpollution/index.html
Manitoba Council for International Cooperation. (2018)
Sustainable Foundations: A Guide for Teaching the
Sustainable Development Goals.
[http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?. Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.
Anke Domaske. (2011)LS: N global: MILK MADE: DAIRY
DRESS IS A NATURAL WINNER. [online] disponibil la:
https://www.lsnglobal.com/news/article/4921/milk-made-dairydress-is-a-natural-winner
Tucker Bowe. (2018) Gear patrol: In the Future, Leather Will
Be Made From Mushrooms Not Cows.xl [online] disponibil la:
https://gearpatrol.com/2018/04/16/bolt-threads-mylo-leather/
Manitoba Council for International Cooperation. (2018)
Sustainable Foundations: A Guide for Teaching the
Sustainable Development Goals.
[http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?. Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.
Inițiativă globală a Națiunilor Unite. (2019): Sustainable
Development Report Dashboards 2019. [online] disponibil la:
https://dashboards.sdgindex.org/#/
Forumul Economic Mondial (2019): CO2 can be a valuable raw
material, not just a climate killer.xli Iată cum:
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/turning-co2-fromclimate-destroyer-into-useful-raw-material
Heimann, T., 2019. Bioeconomy and SDGs: does the
bioeconomy support the achievement of the SDGs?. Earth's
Future, 7(1), pp.43-57.
Stuart McDill. (2019) Reuters: Tipping the scales? Briton
develops fish waste 'plastic'.xlii
https://www.reuters.com/article/us-britain-dyson-award/tippingthe-scales-briton-develops-fish-waste-plasticidUSKBN1XO007
Premiul James Dyson. (2019) MarinaTex: CAMPION
MONDIAL. [online] disponibil la:
https://www.jamesdysonaward.org/2019/project/marinatex/
Bio-based Industries Consortium (2018), Bioeconomy and the
UN Sustainable Development Goals. A view from the Biobased Industries Consortium – iulie 2018.
Manitoba Council for International Cooperation. (2018)
Sustainable Foundations: A Guide for Teaching the
Sustainable Development Goals.
[http://mcic.ca/pdf/SDG_Primer_FINAL.pdf
Biobased Industries Consortium, 2018. Bioeconomy and the
UN Sustainable Development Goals. Biobased Industries
Consortium: Brussels, Belgia.
Națiunile Unite. (2015): Obiective de dezvoltare durabilă
[Online] disponibil la:
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
Sursa imaginii: https://www.herbal-supplementresource.com/wp-content/uploads/2019/07/OliveLeaves2.jpeg
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Este important de subliniat faptul că bioeconomia poate
contribui la transformarea durabilă doar dacă este însoțită de
reducerea consumului și de prelungirea vieții de exploatare a
produselor. Aceasta poate fi un interesant subiect de discuție
cu participanții.

Un material video interesant produs de ONU despre
dezvoltarea durabilă, obiectivele de dezvoltare durabilă și
strategiile, metodele și progresele în domeniu. Filmul este
foarte bine realizat și își îndeplinește rolul de a educa și a
informa oamenii cu privire la dezvoltarea durabilă, la
necesitatea acesteia, la motivele stabilirii ODD și la beneficiile
aduse de acestea. Poate juca rolul de rezumat al materialului
parcurs.

Note pentru cadrul didactic: Numele lectorului va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Aceasta
este ultimul diapozitiv din prezentare. Lăsați
elevilor/participanților timp să pună întrebări.

Proiectul BE-Rural va crea cinci platforme regionale pentru
inovare deschisă (PID) destinate elaborării participative a
strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie.
Stara Zagora, Bulgaria: vor pune accentul pe noi tehnologii
pentru folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică.
Vidzeme și Kurzeme, Letonia: vor pune accentul pe
potențialul produselor secundare ale gospodăririi silvice
(anume, rărirea arboreturilor, exploatarea crângurilor și
plantațiilor silvice, curățarea vegetației de pe terenuri agricole
abandonate și valorificarea ierburilor perene) ca surse pentru
bioenergie sau biorafinare.
Strumica, Macedonia de Nord: se vor concentra asupra
utilizării deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: Se vor
concentra asupra pescuitului pe scară redusă, în special pe
exploatarea durabilă a speciilor de pește puțin utilizate și de
mică valoare din cele două lacuri.
Covasna, România: vor pune accentul pe refacerea lanțurilor
valorice fragmentate și pe implementarea conceptului de
economie circulară în sectoarele industriale din județ (de
exemplu, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile,
produse agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Sursa: BE-Rural (2020), Innovation regions, disponibil la:
https://be-rural.eu/innovation-regions/
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic: Numele cadrului didactic va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Puteți edita
acest diapozitiv pentru a introduce subiectul. Această
prezentare este concepută pentru a introduce conceptul de
economie circulară. Diapozitivul următor cuprinde structura
prezentării, cu argumentarea motivelor pentru care a fost
organizată astfel.
Primele diapozitive, până la nr. 12, ar trebui să fie simple și
ușor de înțeles. Începând cu diapozitivul 13, conținutul poate
deveni ceva mai complex, necesitând un efort mai mare pentru
a-l înțelege și aprecia la justa valoare. Publicul vizat poate
include elevi din învățământul secundar și liceal, precum și
studenți.
Cu excepția materialului video, a diapozitivului-titlu și a celui
care prezintă cuprinsul, materialul cuprinde 26 de diapozitive prin urmare necesită între 26 și 52 de minute pentru
prezentare, în funcție de volumul explicațiilor.
Filmul are durata de 3 minute și 48 secunde.
Succesiunea diapozitivelor indică structura acestei prezentări
privind economia circulară.
1. Începe cu un scurt test cu întrebări privind statisticile
referitoare la deșeuri. Cuprinde patru întrebări despre
deșeurile alimentare, textile, electronice și din mase plastice.
2. Apoi este prezentată economia liniară, ca una dintre
problemele care conduc la producerea acestor deșeuri.
3. Scurtă prezentare generală a resurselor finite, pentru a
ilustra că sistemul liniar actual nu poate fi susținut.
4. Apoi este prezentată economia circulară, ca o schimbare de
sistem menită să soluționeze unele dintre problemele presante
create de economia liniară.
5. Sunt prezentate cinci modele de afaceri care integrează
principiile economiei circulare, ca modalități de a include
economia circulară în modul de funcționare a afacerii.
6. În sfârșit, sunt prezentate barierele în calea economiei
circulare, pentru a explica de ce modelele de afaceri care
integrează principiile economiei circulare nu au devenit încă
modele de afaceri predominante.
Economia circulară este considerată o soluție la nivel de
sistem pentru rezolvarea unora dintre cele mai presante
provocări create la nivel global de economia liniară. Prin
urmare, ar fi foarte util ca elevii/studenții să știe și să înțeleagă
întâi ce este economia liniară, care sunt problemele aferente
acesteia, care sunt cauzele subiacente și provocările viitorului,
înainte de a prezenta soluția: economia circulară. Astfel,
cursanții pot aprecia pe deplin explicațiile privind economia
circulară, scopul acesteia, modul în care poate fi pusă în
aplicare și factorii care stau în calea progreselor în acest
domeniu. Structura diapozitivelor a fost gândită pornind de la
această succesiune logică.
Imagini folosite: https://uxplanet.org/the-rise-of-the-circulareconomy-8fdfc0a18ca5
Acest diapozitiv prezintă prima întrebare a testului. În loc să
prezentați doar niște date statistice, puteți determina cursanții
să gândească. Astfel, își vor aminti cifrele mai bine decât dacă
pur și simplu află datele statistice. Astfel, a fost ales un test cu
întrebări și răspunsuri pentru a evidenția datele statistice
referitoare la patru deșeuri (textile și îmbrăcăminte,
electronice, alimente și plastic) foarte des întâlnite în realitate,
înainte de a introduce subiectul economiei liniare. Răspunsul
corect este C. Un camion de deșeuri textile pe secundă.
Aici ați putea folosi aplicația Mentimeter, pentru a desfășura
testul în mod mai amuzant, mai interactiv și mai captivant.
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Dacă nu aveți această posibilitate, puteți implica cursanții
cerându-le să voteze ridicând mâna pentru răspunsul preferat,
mai degrabă decât să aștepte ca un cursant să dea răspunsul.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Acest test are la bază informații cuprinse în raportul „A new
textile economy: Redesigning fashion’s future”,xliii Fundația
Ellen MacArthur, disponibil la
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/a-newtextiles-economy-redesigning-fashions-future
Link la imagine:
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/49F7/production/_
102753981_hm_soex0372.jpg
Acest diapozitiv prezintă a doua întrebare a testului. Se referă
la deșeurile electronice, care constituie un tip de deșeuri foarte
des întâlnit în viața noastră cotidiană. Acest test are la bază
informații cuprinse în raportul „A New Circular Vision for
Electronics: Time for a Global Reboot”,xliv Forumul Economic
Mondial, disponibil la
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_f
or_Electronics.pdf
Răspunsul este B - 44,7 milioane tone (o greutate echivalentă
cu 4.500 de turnuri Eiffel)
Link la imagine:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Sk
yscrapercompare-with-eiffel.svg/1200px-Skyscrapercomparewith-eiffel.svg.png
https://content.internetretailing.net/AcuCustom/Sitename/DAM/
043/White_goods_scrap_AdobeStock_257612304.jpeg
Acest test are la bază informații cuprinse în raportul „Global
Food Loss and Food Waste”,xlv al Organizației pentru
Alimentație și Agricultură a ONU, disponibil la
http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf
Răspunsul este A - 1,3 miliarde de tone (o treime din
alimentele produse)
Link la imagine:
https://greenblueorg.s3.amazonaws.com/smm/wpcontent/uploads/2017/05/Food-Scraps-1024x792.png
https://www.adamsmith.org/blog/proof-perfect-thatsupermarket-food-waste-is-not-a-problem
Acest diapozitiv cuprinde ultima întrebare a testului, referitoare
la deșeurile din mase plastice. Răspunsul este B - 300
milioane tone deșeuri din mase plastice. Acestea sunt patru
tipuri de deșeuri foarte des întâlnite în viața noastră de zi cu zi
- deșeurile alimentare, textile, electronice și din mase plastice.
Puteți încerca să le corelați cu următorul diapozitiv despre
economia liniară. Economia liniară (producție și consum care
nu au un caracter durabil) constituie cauza irosirii acestor
resurse prețioase.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Datele statistice au fost obținute din acest grafic interactiv
privind deșeurile din plastic, din Programul de mediu al ONU https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plasticpollution/
Link la imagine: https://www.packaging-gateway.com/wpcontent/uploads/sites/2/2019/05/Plastic-waste-mountain.jpg
Sac de plastic plutind https://static1.squarespace.com/static/5a3798f32aeba55a92e8
d1ee/5b6069a48a922d3f43c62e2c/5b714b0521c67c133d1717
61/1548083313212/_98802366_bigblue.00_44_51_12.still008.
jpg?format=1500w
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Acest diapozitiv a fost inclus pentru a face legătura între
problemele (expuse mai devreme) provocate de risipă și
deșeuri și soluția economiei circulare, în care reducerea
deșeurilor constituie un principiu fundamental, după cum vom
explica mai târziu. A fost introdusă o radiografie a economiei
mondiale pentru a ilustra conceptul economiei liniare și faptul
că deșeurile și risipa constituie o componentă importantă a
acestui sistem, conform datelor statistice. Puteți aloca ceva
mai mult timp pentru a explica diagrama, deoarece textul și
cifrele sunt relativ mici și nu se văd bine din spatele clasei. Prin
urmare, puteți arăta cifrele cele mai importante și textul de pe
diagramă, pentru a argumenta punctul de vedere susținut.
Puteți arăta că aceste pierderi și deșeuri sunt cauzate de faptul
că funcționăm în cadrul unui sistem liniar, în care exploatăm
resursele pământului de parcă ar fi nelimitate, pentru a fabrica
produse pe care le aruncăm când nu le mai dorim. Aceste
practici de producție și consum fără caracter durabil
alimentează o economie a risipei. Puteți explica cifrele
evidențiate în roșu.
Imaginea are un text cu corp de literă mic, însă acesta poate fi
afișat sau tipărit în format mai mare și poate constitui punctul
de pornire al unei discuții cu întreaga clasă. În cazul elevilor
mai mici, poate fi șters.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Aici puteți consulta un articol foarte bun, din care au fost
extrase diagrama și informațiile:
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/03/how-acircular-economy-could-save-the-world-feature/
Imagini folosite:
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/03/how-acircular-economy-could-save-the-world-feature/
Cu acest diapozitiv puteți explica modul în care economia
liniară (sistemul și mentalitatea preiau-produc-arunc) solicită
excesiv resursele naturale finite, pentru că necesită
aprovizionarea constantă cu resurse naturale. Economia
liniară poate fi asociată și multor probleme de mediu. Toate
etapele mentalității „preiau-produc-arunc” afectează
ecosistemul. Extragerea și prelucrarea materiilor prime și
fabricarea produselor conduc la un consum mare de energie și
apă și la perturbarea sistemelor naturale ale pădurilor și
lacurilor. Emisiile de substanțe nocive, deversarea apelor
uzate și gazele cu efect de seră generate în timpul proceselor
de fabricație afectează terenurile, corpurile de apă, atmosfera.
În cele din urmă, atunci când aceste produse sunt aruncate,
sunt ocupate terenuri și sunt deversate în sol substanțe toxice,
unele ajungând în cursuri de apă, mări și oceane.
Nu este vorba doar despre impact social sau de mediu, ci și
despre dezavantaje economice - fluctuația prețurilor materiilor
prime, probleme pentru domeniile de activitate care necesită
materii prime esențiale precum indiu și crom, interdependența
materiilor prime și comerțului mondial la un astfel de nivel încât
penuria de anumite materii prime poate avea consecințe grave
asupra prețurilor și disponibilității altor materiale.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-mapcircular-economy/ce-disadvantages-linear-economy/
Link-uri la imaginile folosite:
Emisii de CO2:
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/pollutedair-may-pollute-our-morality.html
Inundație în Pakistan - https://cache.boston.com/resize/bonzaifba/Globe_Photo/2010/07/30/1280548279_2291/539w.jpg
Incendiu de pădure în Australia https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/191220111759-01australia-bushfire-1219-super-169.jpg
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Deșeuri de plastic - https://sustyvibes.com/psp-operatorsdisdain-visionscapes-attempts-waste-management/
Supă de plastic - https://www.dailymail.co.uk/news/article5114157/Idyllic-Caribbean-island-ruined-rubbish.html
Albatros mort, plin de plastic https://www.nwf.org/Home/Magazines/NationalWildlife/2019/June-July/Conservation/Ocean-Plastic
Țestoasă agățată în plasa de pescuit
https://www.worldwildlife.org/initiatives/plastics
Pasăre încurcată în sacoșă de plastic https://www.wwf.org.au/news/blogs/how-many-birds-die-fromplastic-pollution#gs.l2kr3d
Cangur mort în incendiu în Australia https://i.redd.it/a6f0ias9kg841.jpg
Aici puteți explica pe scurt caracterul finit al unor resurse
precum metalele, mineralele, combustibilii fosili și
ecosistemele. În același timp, populația este în creștere,
estimându-se o creștere cu încă 2 miliarde până în 2050
(graficul din stânga). De asemenea, există o pătură tot mai
dezvoltată a clasei mijlocii, care contribuie major la această
cultură a risipei. Creșterea populației înseamnă un necesar
mai mare de alimente, prin urmare extracția unor volume mai
mari de materii prime și sporirea producției. Însă resursele se
epuizează. Pentru a explica mai clar, puteți da câteva exemple
din graficul privind rezervele și perioada pentru care mai sunt
disponibile. Încercați să explicați mai amănunțit graficul privind
inventarul stocurilor, deoarece textele sunt scrise cu un corp
de literă mic și dificil de citit pentru elevi. Chiar dacă cifrele nu
puteau fi exacte, principala idee pe care vreți să o evidențiați
este că rezervele scad, fiind puțin probabil că vor putea face
față cererii unei populații tot mai numeroase.
Imaginea „Stock Check” (inventarul rezervelor) are un text cu
corp de literă mic, însă acesta poate fi afișat sau tipărit în
format mai mare și poate constitui punctul de pornire al unei
discuții cu întreaga clasă.
Link-uri la imaginile folosite:
Inventar - https://www.bbc.com/future/article/20120618-globalresources-stock-check
Creșterea populației https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Lin
e/900
https://population.un.org/wpp/Graphs/1_Demographic%20Profi
les/World.pdf
Acest diapozitiv prezintă economia circulară. Conceptul de
economie circulară a devenit foarte apreciat în ultimul deceniu,
deoarece constituie o soluție la nivel de sistem pentru
majoritatea problemelor presante ale economiei liniare. Puteți
accesa acest link pentru a citi un raport care vă ajută să
înțelegeți mai bine economia circulară, precum și diagramafluture menționată aici.
Această diagramă este extrem de importantă. Are un text cu
corp de literă mic, însă acesta poate fi afișat sau tipărit în
format mai mare și poate constitui punctul de pornire al unei
discuții cu întreaga clasă.
Imaginea din dreapta este diagrama-fluture care ilustrează
modul în care produsele și materialele bazate pe materii
prime/intermediare tehnologice și biologice parcurg sistemul în
economia circulară.
Produsele, componentele și materiile prime sunt menținute în
economie prin reparare, reutilizare, refabricare și reciclare,
aceasta din urmă fiind opțiunea cel mai puțin de dorit.
• Puterea cercului interior - în ceea ce privește partea tehnică,
cu cât cercurile sunt mai mici, cu atât economiile ar trebui să
fie mai mari în privința costurilor incluse - materii prime, forță
de muncă, capital - și a externalităților aferente, precum
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emisiile de gaze cu efect de seră, afectarea surselor de apă
sau noxele.
• Puterea de a prelungi ciclul - un al doilea potențial de a
genera valoare derivă din menținerea produselor,
componentelor și materiilor prime în uz timp mai îndelungat
în cadrul economiei circulare, prin cicluri consecutive sau
prin rămânerea timp mai îndelungat la nivelul unui anumit
ciclu.
• Puterea utilizării în cascadă (în ceea ce privește partea
biologică) - potențialul de generare a valorii derivă din faptul
că reutilizarea în cascadă a materiilor prime și materialelor
(ca înlocuitori ai materiilor prime proaspăt extrase, ținând
cont de costurile aferente - forța de muncă, energia,
materialele necesare - și de emisiile rezultate) implică costuri
marginale mai mici decât cele necesare pentru adaptarea
materialelor pentru a fi refolosite în alte scopuri.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/p
ublications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-CircularEconomy-vol.1.pdf
Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N., Hultink,
E. (2017). The Circular Economy – A new sustainability
paradigm?.xlvi Journal of Cleaner Production, 143 (1), 757-768.
Imagini folosite: Fundația Ellen MacArthur
Note pentru cadrul didactic privind modul de prezentare a
diapozitivului
Acest diapozitiv prezintă trei principii ale economiei circulare,
iar explicațiile pertinente de mai jos sunt preluate din
materialele EMF, pentru a oferi informații suplimentare și a
facilita înțelegerea.
1. Eliminarea risipei prin proiectare - O economie circulară
scoate la iveală și elimină încă din faza de proiect impactul
negativ al activității economice care prejudiciază sănătatea
umană și sistemele naturale. Aceasta include emisiile de
gaze cu efect de seră și de substanțe periculoase, poluarea
aerului, pământului, apei, precum și risipa structurală,
precum ambuteiajele. Componentele biologice și tehnice
(materii prime/intermediare) pentru fabricarea produselor,
precum și produsele înseși, sunt proiectate astfel încât să se
încadreze într-un ciclu al materialelor tehnologice sau
biologice, apoi să poată fi dezasamblate și recondiționate.
Materiile prime/intermediare tehnice - polimeri, aliaje și alte
materiale create de om - sunt concepute pentru a fi
reutilizate cu consum minim de energie și menținerea unui
nivel maxim de calitate (pe când reciclarea, așa cum este
aceasta înțeleasă în mod obișnuit, presupune o scădere a
calității, produsele revenind în cadrul procesului ca materii
prime). Materiile prime biologice nu sunt toxice și pot fi
compostate.
2. Menținerea în uz a produselor și materiilor prime - economia
circulară susține activitățile care mențin valoarea, în ceea ce
privește energia, forța de muncă și materiile prime. Aceasta
înseamnă proiectare în vederea durabilității, reutilizării,
refabricării și reciclării, pentru ca produsele, componentele și
materiile prime să rămână și să circule în economie.
Sistemele circulare folosesc în mod eficace materialele
ecologice, încurajând multiplele utilizări ale acestora, pe
măsură ce circulă între sistemul economic și cel natural.
3. Regenerarea sistemului natural - economia circulară evită
utilizarea resurselor neregenerabile și susține conservarea
sau sporirea celor regenerabile, de exemplu prin
reîntoarcerea unor materii prime valoroase în sol, pentru a
sprijini regenerarea acestuia sau prin utilizarea energiei din
surse regenerabile, pentru a înlocui dependența de
combustibilii fosili.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
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Link la informații suplimentare https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circulareconomy-in-detail
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/p
ublications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-CircularEconomy-vol.1.pdf
Mayumi, K., Giampietro, M. (2019). Reconsidering „Circular
Economy” in terms of irreversible evolution of economic
activity.xlvii Romanian Journal of Economic Forecasting, 22(2):
197-207.
Imagini folosite: Fundația Ellen MacArthur
Acest film a fost publicat de Fundația Ellen MacArthur. Este un
material video foarte bine realizat, care explică economia
liniară, problemele economiei liniare, economia circulară,
aspectele care inspiră conceptul de economie circulară,
modelele de afaceri care integrează principiile economiei
circulare și modul în care pot fi puse aplicare în lumea reală.
Filmul poate fi o sursă majoră de inspirație pentru elevi. După
ce urmăriți filmul alături de elevi, puteți adresa câteva întrebări
pentru a stimula o discuție. De exemplu: Ce probleme ale
economiei liniare puteți identifica în viața voastră de zi cu zi
sau acasă? Ce alte efecte negative are economia liniară, în
afară de irosirea resurselor? Filmul prezintă posibilitatea de a
lua în folosință o mașină de spălat, în loc de achiziționarea
acesteia, ce alte produse credeți că ar putea fi folosite după
acest model?
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Link la film: https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
Acest diapozitiv prezintă primul model de afaceri care
integrează principiile economiei circulare, anume, materiile
prime cu caracter circular. Materiile prime în economia
circulară: acest model de afaceri încearcă să înlocuiască
intrările/materiile prime tradiționale cu ciclu de viață unic cu
materiale ecologice, integral regenerabile, reciclabile sau
biodegradabile. Astfel, își propune să reducă pe termen lung
cererea de extracție a resurselor naturale.
Aici se oferă un singur exemplu, deoarece materialele de
seminar cuprind mai multe exemple de companii care aplică
acest ciclu economic.
Exemplu - compania Vollebak produce tricouri biodegradabile
din celuloză obținută din lemn de eucalipt, fag din păduri
gospodărite durabil și alge cultivate în bioreactoare. Tricoul se
biodegradează în numai 12 săptămâni. Astfel, se rezolvă
problema eliminării deșeurilor și problema dependenței de
combustibili fosili pentru procesele petrochimice de fabricare a
fibrelor sintetice.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://www.accenture.com/t20150523t053139__w__/usen/_acnmedia/accenture/conversionassets/dotcom/documents/global/pdf/strategy_6/accenturecircular-advantage-innovative-business-models-technologiesvalue-growth.pdf
https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-WasteWealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlightsbusiness-models-for-the-circular-economy.pdf
Exemplu de studiu de caz:
https://www.vollebak.com/product/plant-and-algae-t-shirt/
Imagini folosite: https://dyk8bhziazfed.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2019/08/plant-and-algaet-300-13761376x776.jpg
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Acest diapozitiv prezintă al doilea model de afaceri. Modelele
de recuperare și reciclare a resurselor reutilizează resursele și
energia din deșeuri sau produse secundare din alte industrii.
Simbioza industrială constituie un bun exemplu pentru acest
model. Astfel, modelul reduce volumul deșeurilor de la gropile
de gunoi, unde sunt depozitate în mod normal. De asemenea,
substituie extragerea și prelucrarea resurselor naturale virgine.
Valorifică deșeurile și produsele secundare, dându-le o a doua
viață. În mod normal, aceste inputuri sunt convertite pentru a
servi altor scopuri sau transformate în cu totul alte tipuri de
produse.
Studiu de caz: Toast Ale - Doar în UK, aproximativ 44% din
toate produsele de panificație se aruncă la gunoi. Pentru a
soluționa problema risipei alimentare, această companie din
UK colectează excedentul de produse de panificație de la
brutării și alți producători, pentru a le da o a doua viață, sub
formă de bere. Pâinile excedentare pot fi încorporate în
procesul normal de producție a berii, împreună cu
ingredientele obișnuite (malț de orz, hamei, drojdie și apă),
fără a fi nevoie de tehnologii noi, pur și simplu înlocuind până
la o treime din cantitatea necesară de malț de orz.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://www.accenture.com/t20150523t053139__w__/usen/_acnmedia/accenture/conversionassets/dotcom/documents/global/pdf/strategy_6/accenturecircular-advantage-innovative-business-models-technologiesvalue-growth.pdf
https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-WasteWealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlightsbusiness-models-for-the-circular-economy.pdf
Exemplu de studiu de caz:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/casestudies/brewing-beer-from-surplus-bread
https://www.toastale.com
Imagini folosite: https://www.iamrenew.com/wpcontent/uploads/2019/07/Toast-Ale-Banner.jpg
Acest al treilea model extinde durata de viață de exploatare a
produselor și componentelor prin repararea, refabricarea,
îmbunătățirea și revânzarea acestora. Astfel, se încetinește
circulația componentelor în economie și se reduce rata de
extracție a resurselor și volumul de deșeuri generate.
Studiu de caz: Kaiyo este o platformă de comercializare
online care își propune să salveze de la depozitul de deșeuri
mobilierul durabil, de calitate nedorit și să îl mențină în uz cât
mai mult posibil. Această platformă permite proprietarilor,
angajaților sau studenților care se mută și nu mai doresc
anumite piese de mobilier să recupereze ceva din valoarea
acestora, în loc să le arunce pur și simplu, ceea ce poate fi
costisitor, de asemenea. Proprietarii mobilierului pot lua
legătura cu angajații Kaiyo, care evaluează piesele de
mobilier, le ridică de la proprietar, le curăță și le
recondiționează, dacă este necesar, apoi le afișează pe
website, le păstrează gratuit în depozitele proprii până la
vânzare, apoi le livrează cumpărătorilor. Kaiyo asigură toate
lucrările necesare pentru a valorifica la maximum mobilierul
nedorit și plătește donatorilor un comision de până la 40%
după vânzarea pieselor de mobilier.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Informații suplimentare cu privire la acest model de afaceri
sunt disponibile la:
https://www.accenture.com/t20150523t053139__w__/usen/_acnmedia/accenture/conversionassets/dotcom/documents/global/pdf/strategy_6/accenturecircular-advantage-innovative-business-models-technologiesvalue-growth.pdf
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https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-WasteWealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlightsbusiness-models-for-the-circular-economy.pdf
Exemplu de studiu de caz:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/thefinal-stop-for-quality-furniture
https://kaiyo.com/how-it-works#do-you-allow-local-pickups
Imagini folosite:
https://moneydotcomvip.files.wordpress.com/2019/09/aklnwpu
a.jpeg?quality=85
Platformele de utilizare în comun contribuie la creșterea ratei
de utilizare a produselor mai rar folosite, facilitând
utilizarea/accesul/deținerea în comun a acestora. Astfel, se
elimină necesitatea de a cumpăra mai multe produse și, în
consecință, se reduce cererea de produse noi și materii prime
pe care acestea le presupun.
Studiu de caz: Spinlister este o platformă pentru utilizarea în
comun a bunurilor care permite proprietarilor să își ofere
bicicleta spre închiriere, iar doritorilor să închirieze biciclete
indiferent de zona în care se află, căutând bicicletele după
oraș, cod poștal, date de disponibilitate și tipul de călătorie.
Principalele bunuri închiriate sunt bicicletele, în 63 de țări.
Totodată, serviciul se extinde pe alte piețe, oferind posibilitatea
utilizării în comun a plăcilor de surfing, a plăcilor de paddle în
picioare (SUP), a echipamentului de schi și a snowboard-urilor
etc. De asemenea, compania oferă contra cost, în anumite
zone, polițe de asigurare împotriva avarierii și furtului
bunurilor.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Informații suplimentare cu privire la acest model de afaceri
sunt disponibile la:
https://www.accenture.com/t20150523t053139__w__/usen/_acnmedia/accenture/conversionassets/dotcom/documents/global/pdf/strategy_6/accenturecircular-advantage-innovative-business-models-technologiesvalue-growth.pdf
https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-WasteWealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlightsbusiness-models-for-the-circular-economy.pdf
Imagini folosite: https://www.netted.net/wpcontent/uploads/sites/14/2015/02/Spinlister_1000x563_2.6.15.
png
Acestea sunt modele de sisteme serviciu-produs, în care se
comercializează serviciile, mai curând decât produsele, oferind
stimulente superioare pentru proiectarea unor produse
ecologice și utilizarea mai eficientă a acestora, promovând
astfel o utilizare mai rațională a resurselor naturale. Clienții nu
trebuie să suporte costul de achiziție a unor produse pe care
poate le folosesc foarte rar, având în schimb posibilitatea de a
le închiria în baza unui sistem de abonare sau de utilizare
unică.
Studiu de caz: Philips oferă servicii de iluminare cu „plata per
lux” pentru societățile comerciale care doresc să achiziționeze
iluminatul, dar nu și infrastructura asociată. Philips își
păstrează dreptul de proprietate și răspunde de proiectare,
instalare, exploatare, monitorizare, întreținere și recuperare pe
întregul ciclu de viață al infrastructurii. Sistemul include
utilizarea mai eficace a luminii naturale, senzori de mișcare și
tehnologii de iluminare cu LED cu performanțe superioare,
viață de exploatare mai mare și eficiență energetică. Clienții nu
trebuie să investească și să dețină infrastructura de iluminat
care, la un moment dat, va trebui înlocuită. Clienții trebuie doar
să plătească pentru energia (lumina) de care au nevoie și pe
care o consumă. Acest mod de organizare a relației

92

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
comerciale poate avea ca efect și îmbunătățirea serviciilor,
întrucât furnizorul este stimulat să asigure o infrastructură de
iluminare rezistentă și fiabilă.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Informații suplimentare cu privire la acest model de afaceri
sunt disponibile la:
https://www.accenture.com/t20150523t053139__w__/usen/_acnmedia/accenture/conversionassets/dotcom/documents/global/pdf/strategy_6/accenturecircular-advantage-innovative-business-models-technologiesvalue-growth.pdf
https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-WasteWealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlightsbusiness-models-for-the-circular-economy.pdf
Imagini folosite:
https://johnlewis.scene7.com/is/image/JohnLewis/237006205?
$rsp-plp-port-320$
Puteți rezuma tot ce ați discutat până acum despre cele 5
modele de afaceri care integrează principiile economiei
circulare. Puteți explica faptul că primele două modele au, la
rândul lor, legătură cu bioeconomia, deoarece componentele
circulare utilizează în primul rând materii prime ecologice
regenerabile, iar deșeurile/produsele secundare folosite în
modelele de recondiționare și reciclare pot proveni din
silvicultură, agricultură sau pescuit. Toate aceste modele
încearcă să reducă presiunea exercitată asupra resurselor
naturale limitate, reducând astfel necesarul de extracție a
resurselor epuizabile, și să elimine generarea deșeurilor.
Astfel, se pot clarifica aspectele teoretice privind distincția între
diferitele modele de afaceri care integrează principiile
economiei circulare. În realitate, delimitările nu sunt atât de
tranșante. Unele companii adoptă o combinație de modele de
afaceri. De exemplu, în abordarea care privește produsul ca
serviciu, compania păstrează dreptul de proprietate asupra
produsului, pe care îl poate repara sau refabrica la un moment
dat în viitor.
Prin urmare, trebuie să explicați faptul că modelele de afaceri
care integrează principiile economiei circulare acționează în
etape diferite ale lanțului valoric. Puteți explica unde poate
interveni fiecare dintre acele modele de afaceri pe lanțul
valoric, conform diagramei. Prin închiderea buclei resurselor și
prin încetinirea și limitarea circuitelor resurselor, modelele de
afaceri care integrează principiile economiei circulare pot
reduce amprenta de mediu a producției economice și a
consumului.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlightsbusiness-models-for-the-circular-economy.pdf
Imagini folosite:
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlightsbusiness-models-for-the-circular-economy.pdf
Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților că
bioeconomia este foarte importantă pentru a progresa în
sensul dezvoltării durabile și pentru a evita atingerea limitelor
ecologice. Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii
sau energie folosind ca principală resursă materiale de natură
biologică. Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea
durabilă, întrucât folosește mai ales resurse biodegradabile și
aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri.
Astfel, se poate evita epuizarea resurselor și se poate proteja
stabilitatea planetei pentru generațiile viitoare. Uniunea
Europeană ia măsuri în direcția unei bioeconomii durabile.
Transformarea deșeurilor în resurse valoroase și introducerea
unor stimulente pentru ca și comercianții, și consumatorii să
reducă risipa de alimente. Uniunea Europeană are o strategie

93

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
care urmărește promovarea bioeconomiei și evitarea atingerii
limitelor ecologice.
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf (accesat: 22 mai 2020].
Cu acest diapozitiv puteți explica faptul că, deși economia
circulară are o mulțime de beneficii, acest sistem nu a fost
adoptat pe scară largă. Puteți prezenta 4 tipuri de bariere.
Următoarele patru diapozitive oferă câteva exemple, pentru a
explica mai detaliat fiecare categorie de bariere.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Breaking the Barriers to the Circular Economyxlviii - cercetare
desfășurată de Deloitte și Universitatea din Utrecht
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/risk/articles/breakingthe-barriers-to-the-circular-economy.html
Kirchherr, J.,Piscicelli, L., Bour, R.,Kostense-Smit, E., Muller,
J., Huibrechtse-Truijens, A., Hekkert, M.P. (2018): Barriers to
the Circular Economy: Evidence From the European Union
(EU)xlix. Ecological Economics, 150: 264-272.
Acest diapozitiv prezintă exemple de bariere culturale în calea
economiei circulare. Puteți citi cele două rapoarte menționate
mai jos, pentru a înțelege mai bine subiectul și a îl putea
explica mai bine cursanților.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
La fel ca prezentarea de mai sus.

Acest diapozitiv prezintă exemple de bariere tehnologice în
calea economiei circulare. Puteți citi cele două rapoarte
menționate mai jos, pentru a înțelege mai bine subiectul și a îl
putea explica mai bine cursanților.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
La fel ca prezentarea de mai sus.

Acest diapozitiv prezintă exemple de bariere comerciale în
calea economiei circulare. Puteți citi cele două rapoarte
menționate mai jos, pentru a înțelege mai bine subiectul și a îl
putea explica mai bine cursanților.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
La fel ca prezentarea de mai sus.
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Acest diapozitiv prezintă exemple de bariere birocratice în
calea economiei circulare. Puteți citi cele două rapoarte
menționate mai jos, pentru a înțelege mai bine subiectul și a îl
putea explica mai bine cursanților.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
La fel ca prezentarea de mai sus.

În încheierea prezentării, puteți face un rezumat al ideilor
principale parcurse.
Imagini folosite:
https://community.materialtrader.com/cms/wpcontent/uploads/2019/02/linear-vs-recycling-vs-circulareconomy-doodle.jpg

Note pentru cadrul didactic: Numele lectorului va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Aceasta
este ultimul diapozitiv din prezentare. Lăsați
elevilor/participanților timp să pună întrebări.

Proiectul BE-Rural va crea cinci platforme regionale pentru
inovare deschisă (PID) destinate elaborării participative a
strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie.
Stara Zagora, Bulgaria: vor pune accentul pe noi tehnologii
pentru folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică.
Vidzeme și Kurzeme, Letonia: vor pune accentul pe
potențialul produselor secundare ale gospodăririi silvice
(anume, rărirea arboreturilor, exploatarea crângurilor și
plantațiilor silvice, curățarea vegetației de pe terenuri agricole
abandonate și valorificarea ierburilor perene) ca surse pentru
bioenergie sau biorafinare.
Strumica, Macedonia de Nord: se vor concentra asupra
utilizării deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: se vor
concentra asupra pescuitului pe scară redusă, în special pe
exploatarea durabilă a speciilor de pește puțin utilizate și de
mică valoare din cele două lacuri.
Covasna, România: vor pune accentul pe refacerea lanțurilor
valorice fragmentate și pe implementarea conceptului de
economie circulară în sectoarele industriale din județ (de
exemplu, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile,
produse agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Sursa: BE-Rural (2020), Innovation regions, disponibil la:
https://be-rural.eu/innovation-regions/
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Anexa X - Prezentare și note pentru „Bioeconomia în sectorul agricol”
Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic: Numele cadrului didactic va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Explicați
faptul că această prezentare va evidenția relația dintre
bioeconomie și agricultură și, în mod specific, modul în care
pot fi utilizate reziduurile agricole pentru a contribui la
realizarea obiectivelor de mediu și societale.
Cu excepția materialului video, a diapozitivului-titlu și a celui
care prezintă structura materialului, acesta include 11
diapozitive - prin urmare, necesită între 11 și 22 de minute
pentru prezentare, în funcție de volumul explicațiilor.
Filmul are durata de 2 minute și 52 secunde.
Note pentru cadrul didactic: Parcurgeți pe scurt subiectele
abordate în această prezentare, conform textului de pe
diapozitiv.

Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților că
bioeconomia este foarte importantă pentru a progresa în
direcția dezvoltării durabile și pentru a evita atingerea limitelor
ecologice. Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii
sau energie folosind ca principală resursă materiale de natură
biologică. Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea
durabilă, întrucât folosește mai ales resurse biodegradabile și
aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri.
Astfel, se poate evita epuizarea resurselor și se poate proteja
stabilitatea planetei pentru generațiile viitoare. Uniunea
Europeană ia măsuri în direcția unei bioeconomii durabile.
Transformarea deșeurilor în resurse valoroase și introducerea
unor stimulente pentru ca și comercianții, și consumatorii să
reducă risipa de alimente. Uniunea Europeană are o strategie
care urmărește promovarea bioeconomiei și evitarea atingerii
limitelor ecologice.
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf (accesat: 22 mai 2020].
1. Explicați ce este bioeconomia, pentru a introduce subiectul
și a contextualiza portofoliul de produse ecologice.
Bioeconomia este definită ca fiind producerea, utilizarea și
conservarea resurselor biologice, cu scopul de a furniza în
toate sectoarele economice informații, produse și servicii care
urmăresc dezvoltarea economiei durabile (Bell et al., 2018).
Bell, J., Paula, L., Dodd, T., Németh, S., Nanou, C., Mega, V.
și Campos, P. (2018). EU ambition to build the world’s leading
bioeconomy—Uncertain times demand innovative and
sustainable solutions.l New Biotechnology, 40: 25-30.
Film (2 minute și 9 secunde):
https://www.youtube.com/watch?v=RfRN_hHeIKk
Subtitrare și în limbile: Bulgară, letonă, macedoneană,
polonă și română
2. Explicați economia circulară pentru apune în context
produsele ecologice.
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Economia circulară reprezintă un cadru pentru dezvoltarea și
gestionarea unui sistem economic durabil, în care deșeurile
devin resurse. Obiectivul economiei circulare este de a
menține în permanență produsele, componentele și
materialele la cel mai înalt nivel de utilitate și valoare (EC,
2018).
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf
Note pentru cadrul didactic: Explicați că, pentru a încerca să
abordeze problemele legate de limitele ecologice, organismele
naționale și internaționale publică ghiduri specifice. Un
exemplu în acest sens este documentul publicat în 2018 de
Comisia Europeană sub denumirea „A new bioeconomy
strategy for a sustainable Europe”. Informații suplimentare
disponibile la: https://ec.europa.eu/commission/news/newbioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
Lectură de referință:
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity. Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf
Puteți căuta și lecturi mai avansate:
Giampietro, M. (2019). On the circular bioeconomy and
decoupling: implications for sustainable growth. Ecological
economics, 162, 143156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180
0918317178
Vivien, F. D., Nieddu, M., Befort, N., Debref, R., & Giampietro,
M. (2019). The hijacking of the bioeconomy. Ecological
economics, 159, 189197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09
21800918308115
A se vedea prezentarea „Ce este bioeconomia? Oportunități,
provocări și soluții” pentru informații referitoare la:
Bioeconomie – corelări cu ODD, schimbările climatice
și resursele pentru bioeconomie
Tranziția la bioeconomie este complexă
Evaluarea biodiversității
Impacturi directe, indirecte și cumulative
Ce sunt impacturile și necesitatea evaluării impactului
asupra mediului (EIA) și/sau evaluării strategice de
mediu (SEA).
Efecte net pozitive, consolidare și ierarhia măsurilor
de atenuare
Exemplu: impactul biocombustibililor
Lectură de referință:
The Bioecomomy Consultants (2018), BIG BIOECONOMY
CHALLENGES - PART 2. https://www.nnfcc.co.uk/news-bigbioeconomy-challenges-2
Brownlie, S. (2013), Sugestii rapide ale IAIA nr. 5 - Biodiversity
Assessment. International Association for Impact Assessment
(IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php
A se vedea prezentarea „Ce este bioeconomia? Oportunități,
provocări și soluții” pentru informații referitoare la:
Bioeconomie – corelări cu ODD, schimbările climatice
și resursele pentru bioeconomie
Tranziția la bioeconomie este complexă
Evaluarea biodiversității
Impacturi directe, indirecte și cumulative
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Ce sunt impacturile și necesitatea evaluării impactului
asupra mediului (EIA) și/sau evaluării strategice de
mediu (SEA).
Efecte net pozitive, consolidare și ierarhia măsurilor
de atenuare
Cereți elevilor să întocmească o listă de materii
prime/intermediare bioeconomice din sectorul agroalimentar.
Pe diapozitivul următor se găsește o listă a acestor materiale.
-

Exemple de materii prime/intermediare bioeconomice din
sectorul agroalimentar.
Sursa:
Bio-based Industries Consortium (2019), Examples of
bioeconomy feedstocks.li
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/glossary/feedstock_en

Resursele biologice constituie baza industriei agricole.
Prin urmare, sunt extrem de importante pentru dezvoltarea
bioeconomiei. Industria agricolă este indisolubil legată de
procesele biologice organic și de fluxul circular al vieții pe
pământ. Aceasta înseamnă că agricultura joacă un rol esențial
în valorificarea resurselor biologice de care dispune. Pentru a
produce alimente, activitățile agricole creează atât produse
planificate (de ex., fructe și legume), cât și deșeuri (de ex., coji
de portocale și paie de grâu). Tema centrală a bioeconomiei
ne impune să analizăm modul în care prelucrăm anumite
produse și în care putem maximiza potențialul resurselor
conținute de acestea. Reziduurile agricole constituie o
modalitate de a adăuga valoare resurselor deja extrase.
Surse:
Biovale. 2020. The Bioeconomy. https://www.biovale.org/thebioeconomy/
Agricultorii sunt cei care resimt consecințele imediate ale unei
lumi aflate într-un proces rapid de schimbare.
Agricultura depinde de condițiile meteorologice și de ciclurile
sezoniere, astfel încât efectele schimbărilor climatice pot avea
consecințe negative extreme pentru agricultori, care nu mai pot
recolta din cauza excesului sau penuriei de precipitații, sau,
din cauza vremii nefavorabile, nu mai pot scoate turmele la
păscut. Concurența crescândă într-o lume tot mai globalizată
înseamnă că, pentru a fi competitivi, agricultorii trebuie să se
adapteze și să își diversifice produsele. O soluție pentru ca
agricultorii să se bucure de succes în viitor poate fi exploatarea
oportunităților oferite de bioeconomie. Răspândirea
vegetarianismului și modificările aferente în dieta generațiilor
următoare vor însemna că cei care, în mod tradițional, se
ocupau de creșterea animalelor pentru carne vor trebui să își
schimbe obiectul de activitate.
Surse:
Vittuari, M., 2011. Macedonia discovering a green economy.lii
Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa [online].
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/NorthMacedonia/Macedonia-discovering-a-green-economy-104620
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Având în vedere că agricultura are scopul de a crea alimente
pentru consum uman și are un impact considerabil asupra
mediului înconjurător, crearea unor practici agricole mai
durabile este esențială, dacă dorim să conturăm un viitor mai
durabil. Obiectivele 1, 2, 6, 7, 12, 13, și 15 au în mod special
legătură cu agricultura, din următoarele motive:
ODD1: Fără sărăcie - dezvoltarea sectorului agricol, în special
în economiile cu venituri mici și agrare, este cel puțin de două
ori mai eficace pentru reducerea foametei și sărăciei decât
dezvoltarea oricărui alt sector. (Nhemachena et al, 2018)
Prin sprijinirea unei abordări mai durabile în agricultură și prin
încurajarea unor soluții inovative ce presupun metode similare
celor promovate de bioeconomie, putem contribui substanțial
la realizarea țintelor stabilite prin ODD.
Surse:
Nhemachena, C., Matchaya, G., Nhemachena, C.R., Karuaihe,
S., Muchara, B. and Nhlengethwa, S., 2018. Measuring
baseline agriculture-related sustainable development goals
index for southern Africa.liii Sustainability, 10 (3), p.849
Sursa imaginii: The Founder Institute. 2019. Obiective de
dezvoltare durabilă ONU. https://fi.co/insight/17-companieshelping-meet-the-17-un-sustainable-development-goals
Un diapozitiv cu un exemplu care ilustrează potențialul noilor
produse ecologice derivate din reziduuri agricole.
Poluarea cu mase plastice constituie o problemă uriașă pentru
oceanele noastre. În fiecare an, aproximativ 8 milioane de tone
de deșeuri din plastic plutesc pe oceane, către țările costiere.
Problema este agravată și mai mult de faptul că aceste
materiale plastice pe bază de petrol au nevoie de sute de ani
pentru a se descompune (Parker, 2019). Materialele
bioplastice, precum cele ale companiei eTouchic Innovation
Company Limited (eTic) din Taiwan, își propun să folosească
produsele agricole secundare pentru a elimina materialele
plastice convenționale pe bază de petrol (Comisia Europeană,
2015).
eTic combină cojile de orez cu un tip de rășină ecologică.
Acest amestec este apoi prelucrat într-un material de
construcție din fibre compozite (FPC™ - compozit din particule
de fibre) care are proprietăți asemănătoare cu materialele
plastice convenționale pe bază de petrol, dar este
biodegradabil (eTic, 2020). FPC™ se livrează sub formă de
pelete și poate fi utilizat cu metodele actuale de turnare a
plasticului (eTic, 2020).
Astfel de materiale bio-hibride sunt ușoare, robuste, rezistente
la foc și au capacități excelente de izolație, fapt pentru care
sunt un material ecologic de construcție de dorit (eTic, 2020).
FPC™ se descompune natural și nu emite deloc gaze cu efect
de seră. Bioplasticele, precum PLA (acidul polilactic este un
polimer fabricat din resurse regenerabile), concurează pentru
teren și apă cu biocombustibilii și cu plantele de cultură
alimentare (deoarece materia primă principală este în prezent
porumbul). Pentru a produce 200.000 de tone de bioplastice,
cum ar fi PLA, sunt necesare 250.000-350.000 de tone de
porumb. Pe de altă parte, FPC™ utilizează deșeuri agricole și,
prin urmare, producția sa nu concurează cu producția de
alimente (eTic, 2020). În imagine putem vedea diferitele
materiale din care compania a creat FPC™. Ceea ce face
această inovație deosebit de interesantă este gama de
materiale biologice din care poate fi creată.
Surse:
Comisia Europeană (2015): Bioeconomy in everyday life.liv
[online] Brussells: Comisia Europeană, pp.1–44.
https://www.biovale.org/wpcontent/uploads/2015/11/Bioeconomy-in-everyday-life2015.pdf
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eTic (2020) What is FPC™?lv eTouchic Innovation Company
Limited (eTic). http://www.etouchic.com/en/waste-management
Parker, L. (2019) The World's Plastic Pollution Crisis
Explained.lvi National Geographic, 7 iunie 2019.
https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/plas
tic-pollution/
Continuarea utilizării combustibililor fosili pe bază de carbon
constituie unul dintre principalii factori ai schimbărilor climatice
provocate de om. Pentru a atinge ținte climatice precum cele
stabilite în ODD, trebuie inventați combustibili alternativi, mai
puțin dăunători mediului înconjurător. Biocombustibilii derivați
din culturi arabile nu constituie o noutate, însă biocombustibilul
Sunliquid se diferențiază prin faptul că este derivat exclusiv din
reziduurile de paie de grâu. Compania chimică elvețiană
Clariant a înființat o biorafinărie de demonstrație, în care se
produce bioetanol din paie de grâu. Cu ajutorul enzimelor,
lignoceluloza este descompusă și recuperată din fibra vegetală
în componentele sale individuale. Moleculele de zahăr
rezultate servesc drept hrană pentru drojdie, iar ciupercile le
fermentează în alcool. Acest produs poate fi adăugat apoi
benzinei premium (Clariant, 2020). De ceva timp, numeroase
companii manifestă un interes tot mai pregnant pentru
producția de etanol din resurse lignocelulozice regenerabile,
precum reziduurile agricole. Aceste resurse nu concurează cu
culturile alimentare și furajere, ci sunt create în cantități
suficiente la nivel mondial ca un produs secundar al activităților
agricole actuale, cum este cazul paielor rămase din producția
de cereale (Clariant, 2020). Aproximativ 240 de milioane de
tone de paie de cereale sunt produse în fiecare an ca produs
agricol secundar numai în UE. În prezent, se utilizează doar o
mică parte din acestea. Studiile pe termen lung au arătat că
până la 60% ar putea fi preluate de pe câmp, fiind astfel
disponibile pentru alte utilizări. Prin prelucrarea acestei
cantități de paie, în 2020, aproximativ 25% din cererea
estimată de benzină din UE ar putea fi înlocuită cu etanol
celulozic, doar din surplusul de material. Aceasta înseamnă că
etanolul celulozic poate juca un rol esențial pentru parcursul
Europei către un transport rutier durabil și ecologic (Clariant,
2020).
Surse:
Clariant. 2020. Sunliquid.
https://www.clariant.com/en/Business-Units/NewBusinesses/Biotech-and-Biobased-Chemicals/Sunliquid
1,3 miliarde de tone de alimente ajung la gropile de gunoi,
unde eliberează 3,3 miliarde de tone de gaze cu efect de seră.
Dintre aceste alimente, 128 de milioane de tone sunt
reprezentate de laptele aruncat în fiecare an, la nivel mondial
(Mi Terro, 2020).
Oamenii de știință lucrează la o tehnologie care le permite să
creeze fibre din laptele rezidual. Procesul începe prin
obținerea laptelui necomercializat care fermentează și apoi
este degresat. Ulterior, este deshidratat, rezultând un lapte
praf care este purificat pentru a elimina orice alte substanțe, în
afara unei proteine naturale cunoscută sub numele de cazeină.
Cazeina pudră este scufundată în substanțe alcaline,
producând o soluție care este trecută printr-o duză de filare,
pentru a crea fibre. Apoi se folosește acid sulfuric pentru a
îndepărta substanțele alcaline din acele fibre, care sunt în cele
din urmă întinse și toarse în fire (Mi Terro, 2020). Având în
vedere cantitatea enormă de lapte irosită în fiecare an la nivel
mondial, împreună cu impactul uriaș al industriei modei asupra
mediului înconjurător, o astfel de utilizare a deșeurilor
constituie un mod interesant și inovator de a crea valoare,
contribuind în același timp la reducerea impactului dăunător
asupra mediului.
Surse:
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Gross, A. S., 2018. One in six pints of milk thrown away each
year, study shows.lvii The Guardian, 28 noiembrie 2018.
https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/28/one-insix-pints-of-milk-thrown-away-each-year-study-shows
McFall-Johnsen, M., 2019. The fashion industry emits more
carbon than international flights and maritime shipping combined. Here are the biggest ways it impacts the planet.lviii
Business Insider, 21 octombrie 2019.
https://www.businessinsider.com/fast-fashion-environmentalimpact-pollution-emissions-waste-water-2019-10
Mi Terro. 2020. Mission.
https://www.miterro.com/pages/mission
Ciocolata este o delicatesă consumată în toată lumea.
Conform Organizației Internaționale pentru Cacao, în 2016, au
fost produse 4,25 milioane de tone de boabe de cacao (The
Economic Times, 2018). Pentru fiecare kilogram de boabe de
cacao, fermierii produc de 12 ori mai multă biomasă. (Wright
2019). Producătorul britanic James Cropper a inovat o
tehnologie care transformă cojile boabelor de cacao în hârtie.
„Spre deosebire de alte procese de reciclare aplicate pentru
cacao, această soluție de reciclare ecologică nu necesită
arderea sau degradarea treptată a cojii de cacao, iar hârtia fină
maro deschis folosește cacaua drept colorant natural, evitând
necesitatea utilizării de vopseluri artificiale.” (James Cropper
plc, 2014). „Coaja de cacao reprezintă aproximativ 12% din
fruct, ceea ce face ca producția unei hârtii versatile din
resturile procesului de fabricare a ciocolatei să constituie o
descoperire semnificativă pentru industria alimentară și a
ambalajelor.” (James Cropper pls, 2014)
Surse:
The Economic Times 2018. Chocolate production may be
harming environment: Studylix. The Economic Times, 2 aprilie
2018.
https://economictimes.indiatimes.com/news/science/chocolateproduction-may-be-harming-environmentstudy/articleshow/63577769.cms?from=mdr
James Cropper plc. 2014. Sweet innovation as cocoa waste is
transformed.lx https://www.jamescropper.com/news/2014-0117-sweet-innovation-as-cocoa-waste-is-transformed.
Von Dacre, J. S., 2019. How your chocolate addiction traps
cocoa farmers in poverty.lxi Inside Over, 7 noiembrie 2019.
https://www.insideover.com/society/how-your-chocolateaddiction-traps-cocoa-farmers-in-poverty.html.
Nirvana Creative Production House (2015) Materialul lunii,
iunie 2015: Cacao Paper.lxii Nirvana Creative Production
House, 29 mai 2015. https://nirvanacph.com/2015/05/cacaopaper/
Wright, A., 2019. Scientists around the world are turning
agricultural waste into food, packaging and skincare
products.lxiii GreenBiz.
https://www.greenbiz.com/article/scientists-around-world-areturning-agricultural-waste-food-packaging-and-skincareproducts
Konstantas, A., Jeswani, H., Stamford, L., & Azapagic, A.
(2018). Environmental impacts of chocolate production and
consumption in the UK.lxiv Food Research International, 106:
1012-1025.
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Cercetătorii de la Universitatea din Tralee au dezvoltat prima
biorafinărie alimentată cu iarbă din Irlanda, cu scopul de a
valorifica iarba ca materie primă în bioeconomie. Această
biorafinărie mobilă separă iarba în sucuri și fibră. „Sucul este
transformat într-o turtă uscată, bogată în proteine, care poate fi
asimilată mai ușor de vaci, generând astfel mai puține emisii
de gaze în procesul de digestie, așa cum se produc când sunt
hrănite cu alte furaje, cum ar fi boabele de soia.” (Phys.org,
2019). „Fibra rămasă poate fi procesată într-un produs care
reprezintă o alternativă durabilă la îngrășămintele sintetice sau
care poate fi utilizată ca o sursă mai eficientă de combustibil
pentru reactoarele de fermentație anaerobă, care descompun
materialul biologic și îl transformă în gaz natural.” (Phys.org,
2019). Această tehnologie urmărește să reducă emisiile și să
facă Irlanda mai puțin dependentă de proteinele importate.
Surse:
Finn, C. (2013) Ireland really is the garden of Europe, survey
finds.lxv TheJournal.ie, 26 octombrie 2013.
https://www.thejournal.ie/eurostat-ireland-covered-by-themost-grasslands-in-europe-1148673-Oct2013/
Phys.org (2019) Ireland’s first grass-fed biorefinery.lxvi
Phys.org, 15 mai 2019. https://phys.org/news/2019-05-irelandgrass-fed-biorefinery-road-farmers.html
Este deosebit de important să se aibă în vedere efectele
biocombustibililor, care diferă în funcție de generația acestora 1, 2 și 3.
Lectură de referință:
Immerzeel, D.J., Verweij, P., Hilst, F. and Faaij, A.P. (2014),
Biodiversity impacts of bioenergy crop production: a state-ofthe-art review. GCB Bioenergy, 6:183-209

Lectură de referință:
Correa, D., Hawthorne, B., Fargione, J., Hill, J., Possingham,
H., Thomas-Hall, S. and Schenk, P. (2019). Towards the
implementation of sustainable biofuel production systems.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 107: 250-263.
Universitatea Statului Oregon (n.d.), Inițiativa pentru educație
în bioenergie.
https://agsci.oregonstate.edu/sites/agsci.oregonstate.edu/files/
bioenergy/generations-of-biofuels-v1.3.pdf

Acest material video oferă o explicație excelentă a
bioeconomiei într-un cadru rural. Filmul prezintă modul în care
concentrarea asupra resurselor biologice, precum cele care se
găsesc în zonele agricole, poate îmbunătăți situația
comunităților și viețile oamenilor care trăiesc în zonele în care
se găsesc resursele, dar soluționează și probleme de mediu.
Materialul video constituie o modalitate bună de sintetizare a
prezentării și un punct de pornire pentru discuții.
Matís Iceland (2017), The Bioeconomy – A rural area
approach.lxvii https://youtu.be/JfLNRr2lFcg?list=UUYfrt3uTqgVZW-DLjoo5bA
Subtitrare și în limbile: Bulgară, letonă, macedoneană,
polonă și română
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic: Numele lectorului va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Aceasta
este ultimul diapozitiv din prezentare. Lăsați
elevilor/participanților timp să pună întrebări.

Proiectul BE-Rural va crea cinci platforme regionale pentru
inovare deschisă (PID) destinate elaborării participative a
strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie.
Stara Zagora, Bulgaria: vor pune accentul pe noi tehnologii
pentru folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică.
Vidzeme și Kurzeme, Letonia: vor pune accentul pe
potențialul produselor secundare ale gospodăririi silvice
(anume, rărirea arboreturilor, exploatarea crângurilor și
plantațiilor silvice, curățarea vegetației de pe terenuri agricole
abandonate și valorificarea ierburilor perene) ca surse pentru
bioenergie sau biorafinare.
Strumica, Macedonia de Nord: se vor concentra asupra
utilizării deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: se vor
concentra asupra pescuitului pe scară redusă, în special pe
exploatarea durabilă a speciilor de pește puțin utilizate și de
mică valoare din cele două lacuri.
Covasna, România: vor pune accentul pe refacerea lanțurilor
valorice fragmentate și pe implementarea conceptului de
economie circulară în sectoarele industriale din județ (de
exemplu, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile,
produse agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Sursa: BE-Rural (2020), Innovation regions, disponibil la:
https://be-rural.eu/innovation-regions/
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Anexa XI - Prezentare și note pentru „Bioeconomia în sectorul forestier”
Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic:
Numele cadrului didactic va fi menționat în spațiul din stângajos al diapozitivului. Explicați că această prezentare introduce
bioeconomia silvică.
Cu excepția materialului video, a diapozitivului-titlu și a celui
care prezintă structura materialului, acesta include 17
diapozitive - prin urmare necesită între 17 și 34 de minute
pentru prezentare, în funcție de volumul explicațiilor.
Fiecare dintre cele două filme are circa 2 minute.

Note pentru cadrul didactic: Parcurgeți pe scurt subiectele
abordate în această prezentare, conform textului de pe
diapozitiv.

Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților că
bioeconomia este foarte importantă pentru a progresa în
sensul dezvoltării durabile și pentru a evita atingerea limitelor
ecologice. Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii
sau energie folosind ca principală resursă materiale de natură
biologică. Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea
durabilă, întrucât folosește mai ales resurse biodegradabile și
aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri.
Astfel, se poate evita epuizarea resurselor și se poate proteja
stabilitatea planetei pentru generațiile viitoare. Uniunea
Europeană ia măsuri în direcția unei bioeconomii durabile.
Transformarea deșeurilor în resurse valoroase și introducerea
unor stimulente pentru ca și comercianții, și consumatorii să
reducă risipa de alimente. Uniunea Europeană are o strategie
care urmărește promovarea bioeconomiei și evitarea atingerii
limitelor ecologice.
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf (accesat: 22 mai 2020].
1. Explicați ce este bioeconomia, pentru a introduce subiectul
și a contextualiza portofoliul de produse ecologice.
Bioeconomia este definită ca fiind producerea, utilizarea și
conservarea resurselor biologice, cu scopul de a furniza în
toate sectoarele economice informații, produse și servicii care
urmăresc dezvoltarea economiei durabile (Bell et al., 2018).
Bell, J., Paula, L., Dodd, T., Németh, S., Nanou, C., Mega, V.
și Campos, P. (2018). EU ambition to build the world’s leading
bioeconomy—Uncertain times demand innovative and
sustainable solutions. New Biotechnology, 40: 25-30.
Film (2 minute și 9 secunde):
https://www.youtube.com/watch?v=RfRN_hHeIKk
Subtitrare și în limbile: Bulgară, letonă, macedoneană,
polonă și română
2. Explicați economia circulară pentru apune în context
produsele ecologice.
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Economia circulară reprezintă un cadru pentru dezvoltarea și
gestionarea unui sistem economic durabil, în care deșeurile
devin resurse. Obiectivul economiei circulare este de a
menține în permanență produsele, componentele și
materialele la cel mai înalt nivel de utilitate și valoare (EC,
2018).
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf
Note pentru cadrul didactic: Explicați că, pentru a încerca să
abordeze problemele legate de limitele ecologice, organismele
naționale și internaționale publică ghiduri specifice. Un
exemplu în acest sens este documentul publicat în 2018 de
Comisia Europeană sub denumirea „A new bioeconomy
strategy for a sustainable Europe”. Informații suplimentare
disponibile la: https://ec.europa.eu/commission/news/newbioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
Lectură de referință:
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity. Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf
Puteți căuta și lecturi mai avansate:
Giampietro, M. (2019). On the circular bioeconomy and
decoupling: implications for sustainable growth. Ecological
economics, 162, 143156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180
0918317178
Vivien, F. D., Nieddu, M., Befort, N., Debref, R., & Giampietro,
M. (2019). The hijacking of the bioeconomy. Ecological
economics, 159, 189197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09
21800918308115
Lectură de referință:
The Bioecomomy Consultants (2018), BIG BIOECONOMY
CHALLENGES - PART 2. https://www.nnfcc.co.uk/news-bigbioeconomy-challenges-2
Brownlie, S. (2013), Sugestii rapide ale IAIA nr. 5 - Biodiversity
Assessment. International Association for Impact Assessment
(IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php
A se vedea prezentarea „Ce este bioeconomia? Oportunități,
provocări și soluții” pentru informații referitoare la:
Bioeconomie – corelări cu ODD, schimbările climatice
și resursele pentru bioeconomie
Tranziția la bioeconomie este complexă
Evaluarea biodiversității
Impacturi directe, indirecte și cumulative
Ce sunt impacturile și necesitatea evaluării impactului
asupra mediului (EIA) și/sau evaluării strategice de
mediu (SEA).
Efecte net pozitive, consolidare și ierarhia măsurilor
de atenuare
Exemplu: impactul biocombustibililor
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Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Cereți elevilor să întocmească o listă de materii
prime/intermediare bioeconomice din sectorul forestier. Pe
diapozitivul următor se găsește o listă a acestor materiale.
Ce sunt materiile prime/intermediare? Este vorba despre
materii prime ecologice din păduri, care sunt utilizate în
procesul de fabricație a produselor ecologice. Acestea poate fi
clasificate ca produse reziduale din activitățile de gospodărire
a pădurilor, precum și ca material lemnos, frunze etc. produse
de pădure.

Exemple de materii prime bioeconomice în sectorul forestier.
Sursa: Bio-based Industries Consortium (2019), Examples of
bioeconomy feedstocks.
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/glossary/feedstock_en
Listă de materii prime/intermediare (de la scoarță la pelete de
lemn): Bio-based Industries Consortium (2020) Examples of
Bioeconomy feedstocks, disponibil la:
[https://biconsortium.eu/bioeconomy-feedstocks]
S-a constatat că sectorul forestier are potențial pentru
bioeconomie, concretizat în produse ecologice din lemn și
produse secundare provenite din activitățile de gospodărire a
pădurilor.
„Sectorul forestier include toate părțile interesate care au un
interes major în silvicultură, materiale și produse forestiere.
Lemnul este o componentă esențială a industriei celulozei și
hârtiei, poate fi utilizat pentru producerea de energie, este un
material important în domeniul construcțiilor și în industria
mobilei. Biomasa forestieră este, de asemenea, utilizată
pentru numeroase produse ecologice, cum ar fi materialele
izolatoare, materialele-barieră pentru protecția împotriva
umezelii, biopolimerii, materialele plastice și compozite
ecologice, fibra de carbon, produsele chimice și textile pe
bază de celuloză, materiale de ambalare inteligente (Federația
Industriilor Forestiere din Suedia 2013 în Comisia Europeană,
2017
[https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bi
oeconomy_development_in_eu_regions.pdf])
„Multe companii depun eforturi pentru a înlocui materiile prime
fosile cu resurse biologice regenerabile în alte produse și
procese, folosind tehnologii inovatoare” (Fișa informativă
BLOOM Ce este bioeconomia (2019) disponibilă la:
[https://bloom-bioeconomy.eu/wpcontent/uploads/2019/01/BLOOM-Factsheet-What-is-theBioeconomy.pdf])
„Materiile prime regenerabile joacă deja un rol esențial în
cadrul bioeconomiei: 150 de milioane de tone de produse
forestiere sunt folosite pentru a genera anual 770 TWh de
energie primară în UE, cu încă 210 TWh din deșeuri și 12
TWh din reziduurile agricole.” (Centrul Național pentru Culturi
Nealimentare (NNFCC) disponibil la:
[https://www.nnfcc.co.uk/feedstocks]
Evidențiați modul în care lignina și celuloza au potențialul de a
asigura necesarul pentru o gamă largă de produse - a se
vedea diagrama
Lista materiilor prime (lignină și celuloză) și diagrama:
Pedagogie forestieră (2016), cel de-al 11-lea Congres
european de pedagogie forestieră 2016, material didactic în
domeniul bioeconomiei
[http://forestpedagogics.eu/mediadateien/biri2016/Bioeconomy_Teaching-material.pdf]
Imagine reziduuri forestiere Eficiența energetică și energia din
surse regenerabile (EERE) (2020), Materii prime/intermediare
din biomasă, disponibilă la:
[https://www.energy.gov/eere/bioenergy/biomass-feedstocks]
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Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Imagine rumeguș: Colmorgen, F., Khawaja, C. (2019): Smallscale technology options for regional
bioeconomies.lxviii [https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2019/10/BE-Rural_D2.1_Smallscale_technology_options.pdf]
Alte exemple de materii prime/intermediare – InnProBio „Fișa
informativă nr. 1 Ce sunt produsele ecologice?” disponibilă la:
[https://innprobio.innovationprocurement.org/fileadmin/user_upload/Factsheets/Factsheet
_n_1.pdf]
„Aproximativ 490 de milioane de tone de biomasă forestieră
(masă uscată) sunt exploatate în prezent anual în Europa
(inclusiv pentru celuloză, hârtie și alte utilizări tradiționale). Se
estimează că 245 de milioane de tone de lemn sunt utilizate
anual în industria prelucrării lemnului și a celulozei și hârtiei și
240 de milioane de tone de lemn sunt utilizate pentru
producerea de energie termică și electrică. Materiile prime
forestiere dețin o cotă importantă în fabricarea de produse
ecologice și în producerea de energie din biomasă, în principal
prin intermediul ligninei. La scară industrială, reziduurile
forestiere lemnoase pot fi transformate în biocombustibili
avansați sau intermediari. Cu toate acestea, aspectele privind
durabilitatea sunt foarte importante, deoarece creșterea
extracției reziduurilor forestiere și a biomasei dincolo de un
anumit punct va conduce inevitabil la compromisuri între
productivitate și durabilitatea ecologică și economică. Dincolo
de considerentele privind durabilitatea, există limitări tehnice și
economice ale biomasei forestiere utilizate ca materie primă.”
– Tsagaraki, E., Karachaliou E., Delioglanis, I. și Kouzi E.
(2017) Produse ecologice și potențiale aplicații, disponibl la:
[http://www.bioways.eu/download.php?f=150&l=en&key=441a
4e6a27f83a8e828b802c37adc6e1] p.5
Finlanda este un exemplu de bioeconomie forestieră.
*proiectați filmul* „Bioeconomia bazată pe pădure în Finlanda”
https://www.youtube.com/watch?v=w8JaCLECuM4&t=8s
„Chiar dacă mulți oameni nu sunt conștienți de acest lucru,
bioeconomia face deja parte din viața noastră de zi cu zi. Deja
se folosesc resurse biologice și tehnologii inovatoare pentru a
înlocui produsele și procesele care nu au un caracter durabil,
pentru care se folosesc în prezent resurse fosile. Unele
produse ecologice pot avea chiar proprietăți noi, datorită
cărora sunt superioare produselor de care depindem în
prezent.” (BioSTEP (2016) Broșura expoziției
Glasgow: Bioeconomia în viața de zi cu zi [http://www.biostep.eu/fileadmin/BioSTEP/Bio_documents/BioSTEP_Bioecon
omy-in-everyday-life_Glasgow_Exhibition-Guide.pdf])
Fișa informativă de la BLOOM cu privire la bioeconomie poate
fi folosită și ca introducere în subiectul bioeconomiei (Fișa
informativă de la BLOOM „Ce este bioeconomia” (2019),
disponibilă la: [https://bloom-bioeconomy.eu/wpcontent/uploads/2019/01/BLOOM-Factsheet-What-is-theBioeconomy.pdf])
Alternative la filmul din acest diapoztiv:
Film: „Bioeconomia începe aici!”
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
Film: „Bioeconomia – Universitatea din Hohenheim”
https://www.youtube.com/watch?v=OvpD52n1olM
Film: „ERIFORE – Infrastructura europeană de cercetare
pentru o economie forestieră circulară”
https://www.youtube.com/watch?v=eMnTl0XV_F4
Film: „Bioeconomia în Norvegia”
https://www.youtube.com/watch?v=fJJCkwyHaKA
Film: „Centrul de cunoaștere pentru bioeconomie”
https://www.youtube.com/watch?v=oPadmhfDAjk
https://www.youtube.com/watch?v=D5KNcdsT2lY&t=68s
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Obiectivele de dezvoltare durabilă au fost introduse de ONU în
2015 și fac parte din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
(Web site-ul Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU
[https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300]
Întrebare: Ce obiective credeți că sunt relevante pentru o
bioeconomie forestieră?
După ce au fost formulate răspunsurile - afișați imaginile pe
ecran
Explicații privind ODD (Web site-ul Obiectivelor de dezvoltare
durabilă ale ONU
[https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300]): (Pot fi
explicate toate sau numai câteva, cum ar fi ODD 15, 13, 12)
(Textul cu caractere cursive poate fi folosit pentru a corela
ODD-urile explicate cu restul prezentării)
ODD 2: Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile
*după cum se va vedea mai târziu, unul dintre produsele
bioeconomiei forestiere este o băutură sănătoasă, ceea ce
indică potențialul bioeconomiei forestiere în domeniul nutriției*
ODD 7: Asigurarea accesului tuturor la energie, la prețuri
accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern *pădurile sunt
o sursă de energie regenerabilă, în special sub formă de
așchii de lemn și pelete care sunt arse pentru a produce
energie regenerabilă; trecerea la producția de energie din
bioeconomia forestieră poate contribui la îndeplinirea acestui
obiectiv*
ODD 8: Promovarea unei creșteri economice susținute,
deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a
forței de muncă şi a unei munci decente pentru toți
*dezvoltarea bioeconomiei va crea noi locuri de muncă, de
exemplu, în regiuni precum Vidzeme și Kurzeme*
ODD 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile și încurajarea inovației *bioeconomia
încurajează inovația, deoarece sunt necesare tehnologii noi
pentru a transforma materiile prime în produse ecologice *
ODD 12: Asigurarea unor tipare de consum și producție
durabile *eficiența utilizării resurselor, reducerea deșeurilor și
integrarea practicilor dezvoltării durabile în toate sectoarele
economiei constituie parte integrantă din acest obiectiv,
durabilitatea și circularitatea constituind caracteristici
importante ale bioeconomiei, contribuind la reducerea
deșeurilor și evitând epuizarea resurselor*
ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a
schimbărilor climatice și a impactului lor *bioeconomia caută
alternative la combustibilii fosili pentru a fabrica produse cu
amprente de carbon reduse care generează totodată mai
puține emisii în procesul de fabricație*
ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor,
mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă
*utilizarea produselor ecologice înseamnă mai puține
materiale plastice care ajung în oceane și le poluează,
afectând viața marină. Mai mult, tehnologia utilizată pentru
producerea fibrelor din materii prime forestiere nu poluează
apele*
ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării
durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a
pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și remedierea
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate
*acesta este probabil cel mai important ODD pentru o
bioeconomie forestieră, întrucât încurajează exploatarea și
gospodărirea durabilă a pădurilor și poate contribui la stoparea
degradării solurilor și refacerea acestora, precum și la
stoparea pierderii biodiversității*
ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă *
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Unele ODD sunt mai importante bioeconomia forestieră decât
altele. De exemplu, ODD 15.
Acest proces se bazează pe prelucrarea mecanică a pulpei,
fluxuri de fibre în suspensii și reologie. Spinnova produce fibre
din celuloză microfibrilată, care poate fi descrisă ca o masă
păstoasă de fibre minuscule de lemn. Această masă de
celuloză fin măcinată curge apoi printr-o duză, unde fibrele se
rotesc și se aliniază cu fluxul, creând o rețea de fibre elastice
rezistente. Cu ajutorul tehnologiei brevetate de filare, fibra
este filată și uscată. Rezultatul acestui proces este un material
pufos, dar solid, asemănător lânii, adecvat pentru toarcerea în
fire și pentru utilizarea la fabricarea textilelor. Singurul produs
secundar al procesului este apa evaporată, care este
reintrodusă în proces. (Colmorgen și Khawaja, 2019).
Colmorgen, F., Khawaja, C. (2019): Small-scale technology
options for regional bioeconomies. Proiectul BE-Rural,
https://be-rural.eu/. WIP Renewable Energies, Munchen,
Germania.
Film despre Spinnova: https://spinnova.com/wpcontent/uploads/2018/06/Spinnova-vimeo-20180507.mp4?_=1
[3 minute] – Filmul oferă explicații suplimentare despre
companie li activitatea sa.
Peletizarea este un proces de aglomerare sub presiune care
poate fi utilizat pentru a îmbunătăți proprietățile mecanice și
fizice ale biocombustibililor solizi. Procesul de compactare
conduce la formarea de particule de combustibil mai mari, cu
suprafață redusă. Tehnologia este adesea utilizată pentru
omogenizarea proprietăților mecanice, creșterea densității și
îmbunătățirea proprietăților de transport și manipulare. În
funcție de materia primă, este necesar un conținut de apă de
10-15% pentru a obține proprietățile fizice necesare ale
combustibilului (Colmorgen și Khawaja, 2019).
Colmorgen, F., Khawaja, C. (2019): Small-scale technology
options for regional bioeconomies. Proiectul BE-Rural,
https://be-rural.eu/. WIP Renewable Energies, Munchen.
Companie: GEMCO http://www.biofuelmachines.com/
Procesul de peletizare include următoarele etape:
(Colmorgen, Khawaja și Rutz (2020)
1. Reducerea inițială a dimensiunii (tocare), dacă nu
avem deja o dimensiune mică (de exemplu, rumeguș)
2. Uscare până se atinge un conținut de umiditate de 812%
3. Măcinare fină folosind o moară cu ciocane care va
măcina materiile prime în particule mai mici, cu
diametrul sub 5 mm
4. Peletizarea, proces în care peletele sunt extrudate
folosind matrițe speciale. Acest proces necesită
presiune și temperaturi ridicate, care înmoaie lignina
din lemn și fixează materialul din peletă
5. Răcirea permite rigidizarea peletelor
6. Împachetarea și încărcarea în camioane
Colmorgen, F., Khawaja, C. și Rutz, D., (2020): Handbook on
regional and local bio-based economieslxix, disponibil la:
[https://be-rural.eu/wp-content/uploads/2020/03/BERural_D2.5_Handbook.pdf]
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„Piroliza este descompunerea termică a materialelor la
temperaturi ridicate, într-un mediu inert. Tratamentul duce la
formarea de noi molecule și este ireversibil. Excluderea
oxigenului în timpul procesului conduce la un conținut ridicat
de energie în produsele obținute, care au adesea caracteristici
superioare comparativ cu reziduul inițial. Biogreen® oferă un
proces de piroliză fără utilizarea materiilor prime fosile, care
permite transformarea diferitelor materii prime în produse
ecologice și în energie regenerabilă. Prin faptul că nu emite
carbon, substituie produsele derivate din petrol și astfel
sechestrează carbon, Biogreen® contribuie la decarbonizarea
industriilor. Biogreen® oferă un proces continuu bazat pe
tehnologia Spirajoule®, un proces exclusiv pentru tratamentul
termic. Piesa centrală a procesului este un transportor
elicoidal fără arbore, care este încălzit de un curent de joasă
tensiune.” (Colmorgen și Khawaja, 2019)
Colmorgen, F., Khawaja, C. (2019): Small-scale technology
options for regional bioeconomies. Proiectul BE-Rural,
https://be-rural.eu/. WIP Renewable Energies, Munchen.
Biogreen© este o tehnologie simplă și flexibilă de piroliză
folosită pentru producerea cărbunelui, uleiului, combustibililor
solizi și gazelor sintetice din reziduuri de biomasă. Site-ul web
al companiei à (http://www.biogreen-energy.com/)
„Spawnfoam a dezvoltat un proces care le permite să producă
un material biocompozit inovator din fungi, aditivi organici și
biomasă din activitățile agricole și forestiere din regiune.
Biomasa tocată și amestecată este materia primă de bază
utilizată în acest proces. Elementul esențial al Spawnfoam
este aplicarea miceliului, care funcționează ca un agent de
fixare, pentru a asigura coeziunea particulelor de biomasă.
Materialul compozit poate fi presat și turnat în diferite forme, în
funcție de produsul dorit” (Colmorgen și Khawaja, 2019).
Colmorgen, F., Khawaja, C. (2019): Small-scale technology
options for regional bioeconomies. Proiectul BE-Rural,
https://be-rural.eu/. WIP Renewable Energies, Munchen.
„Erpék Ind oferă o unitate mobilă de tocare a lemnului care
poate fi alimentată cu materie primă lemnoasă din industria
forestieră, agricultură și municipalități. Tocătorul de crengi este
montat pe un șasiu de remorcă extrem de flexibil și adecvat
pentru diferite suprafețe. Deoarece tocătorul de crengi este
acționat de un motor diesel integrat de 60 CP, poate funcționa
în mod autonom, fără nicio sursă externă. Alimentarea
tocătorului se face manual. Într-o oră, se pot produce până la
15 m3 de biomasă prelucrată prin tocare. Volumul materiilor
prime poate fi redus la 25%, transportul și manevrarea
materialelor lemnoase devenind mai simple și mai ieftine.”
(Colmorgen și Khawaja, 2019)
Colmorgen, F., Khawaja, C. (2019): Small-scale technology
options for regional bioeconomies. Proiectul BE-Rural,
https://be-rural.eu/. WIP Renewable Energies, Munchen.
Așchiile de lemn pot fi împărțite în următoarele categorii:
Așchii forestiere (produse din bușteni, copaci întregi,
reziduuri de exploatare sau cioturi)
Așchii de reziduuri de lemn (produse din reziduuri de lemn
netratate, lemn reciclat, tăieturi)
Așchii de reziduuri de tăiere (produse de reziduurile de
cherestea)
Așchii de arboret de rotație scurtă (produse din culturi
energetice) (Platforma europeană de tehnologie și inovare
(2020) Așchii de lemn (talaș), disponibilă la:
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http://www.etipbioenergy.eu/valuechains/feedstocks/forestry/wood-chips
Strategia Letoniei privind bioeconomia include fabricarea unor
produse mai sustenabile și ecologice, precum și a unor
produse complet noi. (Profil de țară: Letonia
[https://biooekonomierat.de/fileadmin/profiles_for_map/Countr
y_profile_Latvia_1.pdf])
Imagine și informații despre produs: Biolat „Healthy drink Ho-Fi
0.05 %”lxx (2020a) disponibl la:
[https://www.biolat.lv/en/products/hofi-en/]

Întrebări: Cum se corelează acestea cu ODD-urile? - utilizare
mai redusă a plasticului
Ce alte produse din plastic pot fi făcute din lemn? - link către
produse din viața lor de zi cu zi
https://www.wild-good.com/

Aceste produse sunt, de asemenea, fabricate din biomasă
forestieră, iar cu investiții și demersuri suplimentare de
dezvoltare în regiunile letone și acestea ar putea fi produse
acolo.
Ghiciți din ce sunt fabricate produsele prezentate înainte de
explicație.
Discutați despre beneficii și cine ar fi dispus să le cumpere
https://www.sulapac.com/.

Ghiciți procentul de material care este materie lemnoasă
înainte de prezentarea informațiilor
Discutați despre avantajele și dezavantajele utilizării
produselor lemnoase.
https://woodio.fi/

Cadrul didactic poate întreba ce ODD-uri pot fi asociate
produsului înainte de a apărea.
„Produse” Spawnfoam (2020) disponibile la:
[http://www.spawnfoam.pt/en/#products]
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Discutați despre energia regenerabilă - De ce mai folosim
combustibili fosili?
https://www.drax.com/

Sinteză finală.

Note pentru cadrul didactic: Numele lectorului va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Aceasta
este ultimul diapozitiv din prezentare. Lăsați
elevilor/participanților timp să pună întrebări.

Proiectul BE-Rural va crea cinci platforme regionale pentru
inovare deschisă (PID) destinate elaborării participative a
strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie.
Stara Zagora, Bulgaria: vor pune accentul pe noi tehnologii
pentru folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică.
Vidzeme și Kurzeme, Letonia: vor pune accentul pe
potențialul produselor secundare ale gospodăririi silvice
(anume, rărirea arboreturilor, exploatarea crângurilor și
plantațiilor silvice, curățarea vegetației de pe terenuri agricole
abandonate și valorificarea ierburilor perene) ca surse pentru
bioenergie sau biorafinare.
Strumica, Macedonia de Nord: se vor concentra asupra
utilizării deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: Se vor
concentra asupra pescuitului pe scară redusă, în special pe
exploatarea durabilă a speciilor de pește puțin utilizate și de
mică valoare din cele două lacuri.
Covasna, România: vor pune accentul pe refacerea lanțurilor
valorice fragmentate și pe implementarea conceptului de
economie circulară în sectoarele industriale din județ (de
exemplu, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile,
produse agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Sursa: BE-Rural (2020), Innovation regions, disponibil la:
https://be-rural.eu/innovation-regions/
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Anexa XII - Prezentare și note pentru „Bioeconomia în sectorul pescuitului și
acvaculturii”
Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic: Numele cadrului didactic va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Explicați că
această prezentare va explora potențialul bioeconomiei în
sectorul pescuitului, învățând despre perspectivele și
provocările sale. Vor fi prezentate două mici studii de caz:
Polonia și Insulele Feroe. În final, vom vedea câteva produse
ecologice interesante ce rezultă din implementarea unui cadru
economic ecologic.
Cu excepția materialului video, a diapozitivului-titlu și a celui
care prezintă structura materialului, acesta include 10
diapozitive - prin urmare necesită între 10 și 20 de minute
pentru prezentare, în funcție de volumul explicațiilor.
Filmul are durata de 2 minute și 9 secunde.
Note pentru cadrul didactic: Parcurgeți pe scurt subiectele
abordate în această prezentare, conform textului de pe
diapozitiv.

Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților că
bioeconomia este foarte importantă pentru a progresa în
sensul dezvoltării durabile și pentru a evita atingerea limitelor
ecologice. Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii
sau energie folosind ca principală resursă materiale de natură
biologică. Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea
durabilă, întrucât folosește mai ales resurse biodegradabile și
aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri.
Astfel, se poate evita epuizarea resurselor și se poate proteja
stabilitatea planetei pentru generațiile viitoare. Uniunea
Europeană ia măsuri în direcția unei bioeconomii durabile.
Transformarea deșeurilor în resurse valoroase și introducerea
unor stimulente pentru ca și comercianții, și consumatorii să
reducă risipa de alimente. Uniunea Europeană are o strategie
care urmărește promovarea bioeconomiei și evitarea atingerii
limitelor ecologice.
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf (accesat: 22 mai 2020].
1. Explicați ce este bioeconomia, pentru a introduce subiectul
și a contextualiza portofoliul de produse ecologice.
Bioeconomia este definită ca fiind producerea, utilizarea și
conservarea resurselor biologice, cu scopul de a furniza în
toate sectoarele economice informații, produse și servicii care
urmăresc dezvoltarea economiei durabile (Bell et al., 2018).
Bell, J., Paula, L., Dodd, T., Németh, S., Nanou, C., Mega, V.
și Campos, P. (2018). EU ambition to build the world’s leading
bioeconomy—Uncertain times demand innovative and
sustainable solutions. New Biotechnology, 40: 25-30.
Film (2 minute și 9 secunde):
https://www.youtube.com/watch?v=RfRN_hHeIKk
Subtitrare și în limbile: Bulgară, letonă, macedoneană,
polonă și română
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2. Explicați economia circulară pentru apune în context
produsele ecologice.
Economia circulară reprezintă un cadru pentru dezvoltarea și
gestionarea unui sistem economic durabil, în care deșeurile
devin resurse. Obiectivul economiei circulare este de a
menține în permanență produsele, componentele și
materialele la cel mai înalt nivel de utilitate și valoare (EC,
2018).
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf
Note pentru cadrul didactic: Explicați că, pentru a încerca să
abordeze problemele legate de limitele ecologice, organismele
naționale și internaționale publică ghiduri specifice. Un
exemplu în acest sens este documentul publicat în 2018 de
Comisia Europeană sub denumirea „A new bioeconomy
strategy for a sustainable Europe”. Informații suplimentare
disponibile la: https://ec.europa.eu/commission/news/newbioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
Lectură de referință:
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity. Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf
Puteți căuta și lecturi mai avansate:
Giampietro, M. (2019). On the circular bioeconomy and
decoupling: implications for sustainable growth. Ecological
economics, 162, 143156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180
0918317178
Vivien, F. D., Nieddu, M., Befort, N., Debref, R., & Giampietro,
M. (2019). The hijacking of the bioeconomy. Ecological
economics, 159, 189197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09
21800918308115
Lectură de referință:
The Bioecomomy Consultants (2018), BIG BIOECONOMY
CHALLENGES - PART 2. https://www.nnfcc.co.uk/news-bigbioeconomy-challenges-2
Brownlie, S. (2013), Sugestii rapide ale IAIA nr. 5 - Biodiversity
Assessment. International Association for Impact Assessment
(IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php
A se vedea prezentarea „Ce este bioeconomia? Oportunități,
provocări și soluții” pentru informații referitoare la:
- Bioeconomie – corelări cu ODD, schimbările climatice și
resursele pentru bioeconomie
- Tranziția la bioeconomie este complexă
- Evaluarea biodiversității
- Impacturi directe, indirecte și cumulative
- Ce sunt impacturile și necesitatea evaluării impactului
asupra mediului (EIA) și/sau evaluării strategice de mediu
(SEA).
- Efecte net pozitive, consolidare și ierarhia măsurilor de
atenuare
- Exemplu: impactul biocombustibililor

114

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Cereți elevilor să întocmească o listă de materii
prime/intermediare bioeconomice din sectorul pescuitului și
acvaculturii. Pe diapozitivul următor se găsește o listă a
acestor materiale.
Activitățile de pescuit se pot desfășura pe uscat sau pe mare;
acvacultura putea fi realizată pe uscat sau pe mare
(maricultură).

Exemple de materii prime bioeconomice în acvacultură și
sectorul maritim. Sursa: Bio-based Industries Consortium
(2019), Examples of bioeconomy feedstocks.
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/glossary/feedstock_en
_______________
Se estimează că cifra de afaceri a bioeconomiei europene din
sectorul pescuitului este de 10 miliarde de lire sterline (CE,
2018a). De asemenea, oferă 200.000 de locuri de muncă în
toate statele membre ale UE. În timp ce este extrem de
importantă pentru economia europeană, prelucrarea și
comercializarea produselor din pește generează cantități mari
de deșeuri (CE, 2018b). Prelucrarea peștelui are ca
subproduse capete, viscere, cochilii, cruste, piei și altele
precum cozi, aripioare, solzi, sânge etc. Aceste resturi
generate în timpul prelucrării peștelui sunt extrem de valoroase
ca materie primă. Cele mai comercializate materii prime și, prin
urmare, cele mai mari generatoare de deșeuri sunt: somonul,
tonul, creveții și alte crustacee (FAO, 2013). Una dintre
problemele majore din sectorul piscicol este găsirea unui loc
pentru cantitățile de pește mort. Principalul sistem de eliminare
a acestuia este arderea deșeurilor pentru a produce energie.
Cu toate acestea, tehnicile de generare a energiei din
deșeurile de pește sunt încă limitate. Aproximativ 66% din
făina de pește obținută din subproduse provine din pește
sălbatic de captură și 34% din acvacultură (CE, 2018c). În
prezent, există numeroase tehnologii în curs de dezvoltare
pentru îmbunătățirea și optimizarea utilizării tuturor resurselor
piscicole, de la materii prime la ceea ce considerăm „deșeuri
ca resursă” (Europarl, 2020). Materiile prime cel mai des
întâlnite după prelucrarea peștelui: reziduuri rezultate în urma
prelucrării peștelui, deșeuri piscicole și pești de valoare mică.
Din acestea, se obțin de obicei produse precum: hrană pentru
animale, ulei de pește Omega-3 și hidrolizate proteice (*).
(*) Hidrolizate proteice: orice produs al hidrolizei. Hidrolizatul
proteic este utilizat în special în medicina sportivă, deoarece
consumul acestuia permite ca aminoacizii să fie absorbiți de
organism mai rapid decât proteinele intacte, maximizând astfel
aportul de substanțe nutritive în țesuturile musculare.
Surse:
Europarl.europa.eu. 2020. The Fish Meal And Fish Oil Industry
- Its Role In The Common Fisheries Policy - Think Tank.lxxi
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?re
ference=IPOL-PECH_ET(2003)341942
EC, 2018a. A Sustainable Bioeconomy For Europe:
Strengthening The Connection Between Economy, Society
And The Environment. Bioeconomy Strategy.
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf
EC, 2018b. Facts And Figures On The Common Fisheries
Policy.lxxii
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pc
p_en.pdf
EC, 2018c. Targeting fish parasites for a healthier aquaculture
industry.lxxiii
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https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=
49518&caller=other
FAO, 2013. Fish to 2030. Prospects For Fisheries and
Aquaculture.lxxiv Servicii pentru mediu și agricultură.
http://www.fao.org/3/i3640e/i3640e.pdf
Produsele ecologice sunt materiale, substanțe chimice sau
energie derivate din resurse biologice regenerabile. Sunt
asociate economiei circulare deoarece un procent semnificativ
din aceste produse provin din reutilizarea unei părți
considerabile din ceea ce considerăm deșeuri (Comisia
Europeană, 2019). Astfel, produsele aruncate sunt folosite în
diferite moduri, contribuind la reducerea volumului de deșeuri
care se îndreaptă către depozitele de deșeuri, care necesită
decenii pentru a se biodegrada și care contaminează mediul.
Un mare beneficiu al produselor ecologice este faptul că, în
general, materia primă poate fi cultivată, recoltată și prelucrată
aproape de punctul de consum.
Pielea peștelui este foarte bogată în substanțe nutritive și
proteine. Cu toate acestea, nu este un produs pe care dorim
să îl consumăm. Prin urmare, fabricile de prelucrare a peștelui
o elimină înainte ca peștele să ajungă pe piață (FAO, 2020).
Aceste fabrici rămân nu numai cu pielea, ci și cu intestinele,
oasele și alte deșeuri generate prin aceste procese. Întrebarea
este ce se poate face cu aceste „deșeuri”.
Multe țări europene au decis că acestea nu sunt deșeuri, ci
produse secundare, ceea ce înseamnă că pielea, intestinele și
oasele de pește pot fi prelucrate și utilizate pentru a crea noi
produse sau pentru a le include în cele vechi (Comisia
Europeană, 2018). În diapozitivele următoare veți vedea
câteva produse ecologice rezultate din „deșeuri” din sectorul
piscicol.
Surse:
Comisia Europeană, 2018. Facts And Figures On The
Common Fisheries Policy. Basic Statistical Data.lxxv [online]
Luxembourg: Imprimerie Centrale. Disponibil la:
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pc
p_en.pdf
Comisia Europeană, 2019. European Bioeconomy Strategy
Graphic. [online] disponibil la:
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/updatedbioeconomy-strategy-2018_en
Fao.org. 2020. Pește însilozat. [online] disponibil la:
http://www.fao.org/3/x5937e/x5937e01.htm
Primul diapozitiv care prezintă produse ecologice asociate
deșeurilor din sectorul piscicol. Aceste produse ecologice
aparțin domeniului cosmeticelor.
Una dintre cele mai faimoase utilizări ale deșeurilor piscicole
este recuperarea substanțelor nutritive și proteinelor din piele
pentru a produce colagen natural de înaltă calitate. Acest
colagen este apoi utilizat pentru a crea produse cosmetice și
unele produse farmaceutice. Baltic Cosmetics este una dintre
primele companii din țările nordice care au fabricat și lansat
produse ecologice obținute din deșeuri de pește (Baltic
cosmetics, 2020).
Un produs interesant lansat anul trecut de o companie
germană este un lac de unghii pe bază de apă fabricat din alge
marine recuperate (Biooekonomie, 2020).
*Explicați cum sunt aceste produse corelate cu ODD consultați pagina sdgcompass.org pentru informații
suplimentare cu privire la obiective.*
ODD2 | ODD3 | ODD12 | ODD14 | ODD15
Referințe imagini:
Baltic collagen, 2020
SDGcompass, 2020
Surse:
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Baltic Collagen. 2020 [online] Balticcollagen.pl. Disponibil la:
http://balticcollagen.pl/baltic-collagen-en/
Biooekonomie.de. 2020. Nail Polish | Bioökonomie.De. [online]
disponibil la: https://biooekonomie.de/en/produkt/nail-polish
Sdgcompass.org. 2020. Learn More About The Sdgs – SDG
Compass. [online] disponibil la: https://sdgcompass.org/sdgs/
Diapozitivul prezintă produse ecologice realizate din deșeuri
de pește și alte subproduse din sectorul pescuitului. Principala
substanță nutritivă recuperată din deșeurile de pește este
Omega-3, deoarece are multiple utilizări în medicină și nutriție.
În plus, în prezent se constată o creștere a producției de făină
de pește, pulberi și uleiuri utilizate pentru gătit și ca suplimente
alimentare (Comisia Europeană, 2018b). Produsul din imagine
reprezintă chipsuri din piele de somon produse de compania
Seachips din UK. Aceste chipsuri sunt fabricate manual din
piele de somon recuperată în fermele de acvacultură
(Seachips, 2020). O companie germană a creat o ciocolată cu
alge numită Algen shokolade (Algenheld, 2020). Un cercetător
de la Universitatea din Puebla, Mexic, a creat o pastă de dinți
foarte bogată în substanțe nutritive recuperate din oasele
peștilor (Buap, 2020).
*Explicați cum sunt aceste produse corelate cu ODD consultați pagina sdgcompass.org pentru informații
suplimentare cu privire la obiective.*
ODD2 | ODD3 | ODD12 | ODD14 | ODD15
Referințe imagini:
SDGcompass, 2020; Seachips, 2020
Surse:
Algenheld.de. 2020. Algenheld. https://algenheld.de/
Buap.mx. 2020. Investigador De La BUAP Desarrolla Pasta
Dental Reciclando Hueso De Pescado, Benemérita
Universidad Autónoma De Puebla.
https://www.buap.mx/content/investigador-de-la-buapdesarrolla-pasta-dental-reciclando-hueso-de-pescado
Comisia Europeană, 2018b. Facts And Figures On The
Common Fisheries Policy. Basic Statistical Data.
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pc
p_en.pdf
Sdgcompass.org. 2020. Learn More About The Sdgslxxvi –
SDG Compass. https://sdgcompass.org/sdgs/
seachips. 2020. Seachips. https://www.sea-chips.com/
Acest diapozitiv se referă la produsele fabricate din deșeuri de
pește pentru ambalarea alimentelor și obiectelor, cum ar fi
bioplasticul.
Ooho! - versiune durabilă a ambalajului convențional (Notpla,
2020). Fabricat din alge brune și alte plante, este asemănător
plasticului în aproape toate proprietățile sale. A fost creat în
principal pentru a înlocui majoritatea, dacă nu toate,
materialele plastice de unică folosință din ambalaje. Produsul
final este comestibil și fără gust și poate fi depozitat pentru
perioade lungi de timp, ceea ce nu îi afectează caracteristicile.
MarinaTex - este, de asemenea, o alternativă durabilă pentru
plastic, fabricată din deșeuri de pește și materiale
compostabile. Însă, în cele mai multe aspecte, acest produs
ecologic are caracteristici superioare materialelor plastice
convenționale. De exemplu, se degradează în mediu în decurs
de 6 săptămâni, nu eliberează toxine și nu afectează mediul
înconjurător în timpul procesului de degradare. În plus, teste
repetate au demonstrat că, la aceeași grosime, acest material
este mai puternic decât LDPE (polietilena cu densitate
redusă).
*Explicați cum sunt aceste produse corelate cu ODD consultați pagina sdgcompass.org pentru informații
suplimentare cu privire la obiective.*
ODD2| ODD8| ODD2 | ODD3 | ODD12 | ODD14 | ODD15
Referințe imagini:
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SDGcompass, 2020; Notpla, 2020
Surse:
MARINATEX. 2020. https://www.marinatex.co.uk/
Nace, T. (2019), Participanții la maratonul de la Londra au
primit apă în pungi din alge, în loc de sticle de plastic. Forbes,
29 aprilie.
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2019/04/29/londonmarathon-runners-were-handed-seaweed-pouches-instead-ofplastic-bottles/#2311b052ba20
Notpla. 2020. https://www.notpla.com/
Sdgcompass.org. 2020. https://sdgcompass.org/sdgs/
Film: Maratonul londonez dă sticle de plastic pe ambalaje
comestibile Ooho.
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Qz_2UtsPM
Acest diapozitiv prezintă algele ca deșeuri din sectorul
pescuitului.
Algele sunt un alt deșeu mai puțin cunoscut produs în timpul
pescuitului. Cantitatea de alge extrase din mare în timpul
pescuitului comercial și industrial este atât de mare încât este
foarte dificil să se indice cu precizie. Aceste alge sunt aruncate
înapoi în mare sau eliminate cu restul deșeurilor. În principiu,
aceasta nu ar trebui să constituie o problemă. Cu toate
acestea, prezența în exces a algelor în mare poate duce la
epuizarea oxigenului în aceste ape, la eliberarea de toxine
dăunătoare și la o modificare a gustului și mirosului în
ecosistemele marine.
Algele sunt bogate în potasiu, calciu, fier și magneziu și oferă
numeroase vitamine esențiale pentru sănătatea umană. Mai
mult, oamenii de știință au dovedit că, prin procese adecvate,
algele pot fi transformate într-un material extraordinar, la fel de
rezistent ca oțelul, dar având doar jumătate din greutatea
acestuia.
Bloom, un producător de încălțăminte, pledează pentru
reducerea cantității de substanțe chimice toxice din activitatea
umană care sunt prezente în apa dulce. După ani de cercetări
în domeniul tehnologiei algelor, s-a descoperit că, după ce
sunt supuse căldurii și presiunii, algele suferă un proces de
plasticizare. Astfel, au creat prima spumă flexibilă durabilă din
alge (Bloom, 2020).
*Explicați cum sunt aceste produse corelate cu ODD consultați pagina sdgcompass.org pentru informații
suplimentare cu privire la obiective.*
ODD2| ODD2| ODD8| ODD2 | ODD3 | ODD12 | ODD14 |
ODD15
Referințe imagini:
BLOOM, 2020. https://www.bloomtreadwell.com
EcoWatch. 2020. Cercetătorii transformă algele într-un
material rezistent ca oțelul. https://www.ecowatch.com/algaescience-material-hard-as-steel-2640980632.html
Sdgcompass.org. 2020. Learn More About The Sdgs – SDG
Compass. [online] disponibil la: https://sdgcompass.org/sdgs/
NANAI este o companie care a dezvoltat un material de tip
piele fabricat în întregime din piele de somon.
*Explicați cum sunt aceste produse corelate cu ODD consultați pagina sdgcompass.org pentru informații
suplimentare cu privire la obiective.*
ODD2 | ODD3 | ODD12 | ODD14 | ODD15
Referințe imagini:
NANAI, 2020. Nanai Leather – Salmo Leather – Lachsleder ||
Product. https://www.salmo-leather.de/en/produkt/
Sdgcompass.org. 2020. Learn More About The Sdgs – SDG
Compass. [online] disponibil la: https://sdgcompass.org/sdgs/
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Cuantec este o companie de biotehnologie „albastră” din
Scoția, având un model de economie circulară care abordează
două dintre cele mai grave probleme ale lumii - risipa de
alimente și poluarea cu mase plastice. Compania produce un
ambalaj alimentar antimicrobian, compostabil, care poate
prelungi perioada de valabilitate a fructelor de mare proaspete.
Pentru aceasta, extrage chitina din cochiliile de langustine și
alte fructe de mare și o prelucrează pentru a obține chitosan.
*Proiectați filmul (2 minute și 52 secunde).
https://www.youtube.com/watch?v=d9qw5pLiTjQ
Bioplasticul produs de Cuantec poate extinde perioada de
valabilitate a alimentelor. Cuantec a renunțat cu succes la
procesele chimice convenționale utilizate pe scară largă pentru
producerea chitosanului. Acest proces folosește, în general,
substanțe chimice dăunătoare și consumă multă energie. În
schimb, procesul de fermentare biologică folosește de 5 ori
mai puțin hidroxid de sodiu și elimină necesitatea utilizării
acidului clorhidric, ceea ce îl face mai durabil.
Referințe imagini:
Cuantec. 2020. Cuantec - Descătușarea potențialului mării.
[online] disponibil la: https://www.cuantec.com/
Note pentru cadrul didactic: Numele lectorului va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Aceasta
este ultimul diapozitiv din prezentare. Lăsați
elevilor/participanților timp să pună întrebări.

Proiectul BE-Rural va crea cinci platforme regionale pentru
inovare deschisă (PID) destinate elaborării participative a
strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie.
Stara Zagora, Bulgaria: vor pune accentul pe noi tehnologii
pentru folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică.
Vidzeme și Kurzeme, Letonia: vor pune accentul pe
potențialul produselor secundare ale gospodăririi silvice
(anume, rărirea arboreturilor, exploatarea crângurilor și
plantațiilor silvice, curățarea vegetației de pe terenuri agricole
abandonate și valorificarea ierburilor perene) ca surse pentru
bioenergie sau biorafinare.
Strumica, Macedonia de Nord: se vor concentra asupra
utilizării deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: Se vor
concentra asupra pescuitului pe scară redusă, în special pe
exploatarea durabilă a speciilor de pește puțin utilizate și de
mică valoare din cele două lacuri.
Covasna, România: vor pune accentul pe refacerea lanțurilor
valorice fragmentate și pe implementarea conceptului de
economie circulară în sectoarele industriale din județ (de
exemplu, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile,
produse agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Sursa: BE-Rural (2020), Innovation regions, disponibil la:
https://be-rural.eu/innovation-regions/
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Anexa XIII - Prezentare și note pentru „Bioeconomia în sectorul uleiurilor esențiale și
plantelor pentru produse cosmetice/farmaceutice”
Diapozitive

Note pentru cadrul didactic, comentarii și linkuri
Note pentru cadrul didactic:
Numele cadrului didactic va fi menționat în spațiul din stângajos al diapozitivului. Explicați că această prezentare introduce
noile tehnologii pentru prelucrarea plantelor și producerea de
uleiuri esențiale pentru industria cosmetică și farmaceutică.
Cu excepția materialului video, a diapozitivului-titlu și a celui
care prezintă structura materialului, prezentarea are 11
diapozitive - prin urmare, necesită 11-22 minute, în funcție de
volumul explicațiilor.
Note pentru cadrul didactic:
Explicați participanților structura prelegerii pentru a pregăti
scena.
Prelegerea oferă informații despre prelucrarea uleiurilor
esențiale și a plantelor pentru a fi utilizate în industria
cosmetică și oferă câteva exemple despre modul în care sunt
folosite în prezent. Sunt incluse și corelații cu obiectivele de
dezvoltare durabilă (ODD) pentru a evidenția beneficiile socioeconomice suplimentare pe care le generează crearea
bioeconomiilor în aceste industrii.
Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților că
bioeconomia este foarte importantă pentru a progresa în
sensul dezvoltării durabile și pentru a evita atingerea limitelor
ecologice. Bioeconomia înseamnă producția de bunuri, servicii
sau energie folosind ca principală resursă materiale de natură
biologică. Bioeconomia este strâns legată de dezvoltarea
durabilă, întrucât folosește mai ales resurse biodegradabile și
aplică procese care nu generează aproape deloc deșeuri.
Astfel, se poate evita epuizarea resurselor și se poate proteja
stabilitatea planetei pentru generațiile viitoare. Uniunea
Europeană ia măsuri în direcția unei bioeconomii durabile.
Transformarea deșeurilor în resurse valoroase și introducerea
unor stimulente pentru ca și comercianții, și consumatorii să
reducă risipa de alimente. Uniunea Europeană are o strategie
care urmărește promovarea bioeconomiei și evitarea atingerii
limitelor ecologice.
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf (accesat: 22 mai 2020].
1. Explicați ce este bioeconomia, pentru a introduce subiectul
și a contextualiza portofoliul de produse ecologice.
Bioeconomia este definită ca fiind producerea, utilizarea și
conservarea resurselor biologice, cu scopul de a furniza în
toate sectoarele economice informații, produse și servicii care
urmăresc dezvoltarea economiei durabile (Bell et al., 2018).
Bell, J., Paula, L., Dodd, T., Németh, S., Nanou, C., Mega, V.
și Campos, P. (2018). EU ambition to build the world’s leading
bioeconomy—Uncertain times demand innovative and
sustainable solutions. New Biotechnology, 40: 25-30.
Film (2 minute și 9 secunde):
https://www.youtube.com/watch?v=RfRN_hHeIKk
Subtitrare și în limbile: Bulgară, letonă, macedoneană,
polonă și română
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2. Explicați economia circulară pentru apune în context
produsele ecologice.
Economia circulară reprezintă un cadru pentru dezvoltarea și
gestionarea unui sistem economic durabil, în care deșeurile
devin resurse. Obiectivul economiei circulare este de a
menține în permanență produsele, componentele și
materialele la cel mai înalt nivel de utilitate și valoare (EC,
2018).
Comisia Europeană (2018), A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the connection between economy,
society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy.
Direcția Generală Cercetare și Inovare, disponibil la:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_strategy_2018.pdf
Note pentru cadrul didactic: Explicați că, pentru a încerca să
abordeze problemele legate de limitele ecologice, organismele
naționale și internaționale publică ghiduri specifice. Un
exemplu în acest sens este documentul publicat în 2018 de
Comisia Europeană sub denumirea „A new bioeconomy
strategy for a sustainable Europe”. Informații suplimentare
disponibile la: https://ec.europa.eu/commission/news/newbioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en
Lectură de referință:
CE (2018), Bioeconomy: A new strategy for a sustainable
Europe Restoring healthy ecosystems and enhancing
biodiversity. Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy
_actions_2018.pdf
Puteți căuta și lecturi mai avansate:
Giampietro, M. (2019). On the circular bioeconomy and
decoupling: implications for sustainable growth. Ecological
economics, 162, 143156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180
0918317178
Vivien, F. D., Nieddu, M., Befort, N., Debref, R., & Giampietro,
M. (2019). The hijacking of the bioeconomy. Ecological
economics, 159, 189197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09
21800918308115
Lectură de referință:
The Bioecomomy Consultants (2018), BIG BIOECONOMY
CHALLENGES - PART 2. https://www.nnfcc.co.uk/news-bigbioeconomy-challenges-2
Brownlie, S. (2013), Sugestii rapide ale IAIA nr. 5 - Biodiversity
Assessment. International Association for Impact Assessment
(IAIA). https://www.iaia.org/fasttips.php
A se vedea prezentarea „Ce este bioeconomia? Oportunități,
provocări și soluții” pentru informații referitoare la:
Bioeconomie – corelări cu ODD, schimbările climatice
și resursele pentru bioeconomie
Tranziția la bioeconomie este complexă
Evaluarea biodiversității
Impacturi directe, indirecte și cumulative
Ce sunt impacturile și necesitatea evaluării impactului
asupra mediului (EIA) și/sau evaluării strategice de
mediu (SEA).
Efecte net pozitive, consolidare și ierarhia măsurilor
de atenuare
Exemplu: impactul biocombustibililor
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Note pentru cadrul didactic:
Explicați mai întâi participanților ce sunt uleiurile esențiale și
apoi cum sunt extrase din materialul vegetal pentru a fi utilizate
în produse cosmetice și farmaceutice. Atrageți participanților
atenția asupra schemei adnotate care ilustrează procesul de
distilare cu abur și prezintă echipament utilizat. Evidențiați în
special raritatea uleiurilor esențiale și, prin urmare, posibilitatea
de a le utiliza pentru fabricarea de cosmetice și farmaceutice
care pot fi comercializate ca produse de lux și, prin urmare, pot
constitui o oportunitate de afaceri profitabilă pentru
producătorii locali.
Sinteza informațiilor:
Plante și ierburi care au proprietăți valoroase pentru industria
cosmetică / farmaceutică (hidratare, tonifiere a pielii, efecte
antimicrobiene etc.). Acestea pot fi distilate pentru a obține
uleiuri esențiale, unice pentru planta respectivă, folosite
adesea în parfumuri. În prezent, se admite faptul că acestea ar
putea fi utilizate pentru a dezvolta activități economice în
domeniul produselor cosmetice și al celor farmaceutice în
locurile prielnice cultivării acestor tipuri de plante (de exemplu,
în Stara Zagora). Acest lucru se datorează recunoașterii
beneficiilor pentru sănătate ale uleiurilor esențiale și plantelor,
precum reducerea proceselor inflamatoare, beneficiile
dermatologice și aplicațiile de aromoterapie pentru o stare de
bine.
Uleiurile esențiale sunt prezente în cantități mici (doar
aproximativ 10% din speciile de plante la nivel global), ceea ce
le face produse valoroase, care pot genera oportunități de
afaceri profitabile, putând fi utilizate pentru a crea produse
cosmetice și farmaceutice de lux. Exemple des întâlnite,
obișnuite, de plante aromatice sunt levănțica și menta, acestea
fiind masiv utilizate în industria cosmetică și farmaceutică.
Acestea sunt considerate produse de lux, adesea mai scumpe,
dar de calitate superioară, fiind o alternativă naturală la
substanțele chimice sintetice utilizate în astfel de produse. Prin
urmare, utilizarea uleiurilor esențiale din plante poate reduce
efectele negative asupra mediului asociate cu producerea
substanțelor chimice sintetice (utilizarea energiei etc.) și cu
eliminarea acestor substanțe chimice (poluarea efluenților și
perturbarea ecosistemului).
Uleiurile esențiale sunt extrase în principal prin distilare cu
abur, așa cum se observă în schema din diapozitiv. Materialul
vegetal este încălzit de abur, iar vaporii sunt trecuți printr-un
condensator pentru a separa uleiul esențial din apele florale în
funcție de punctul de fierbere, permițând colectarea uleiului
esențial și apoi utilizarea acestuia pentru a fabrica produse
cosmetice și farmaceutice îmbunătățite cu proprietățile uleiului
esențial natural. Acest lucru reduce necesitatea fabricării de
uleiuri esențiale, ceea ce prezintă beneficii pentru mediu în
ceea ce privește reducerea poluării sistemelor acvatice (mai
puține substanțe chimice potențial dăunătoare sintetice revin în
sistemele acvatice) și reducerea utilizării resurselor (niveluri
mai reduse de energie, carbon și apă necesare pentru
distilarea cu abur a materialelor naturale decât pentru
producerea substanțelor chimice sintetice în fabrici, iar
utilizarea produselor locale reduce nevoia de transport al
resurselor între fabricile de producție).
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://techni-pharma.fr/en/essential-oils/
https://www.pharmatutor.org/articles/essential-oil
Rios, J. (2016). Capitolul 1 „Essential Oils: What They Are and
How the Terms Are Used and Defined.”lxxvii în: Preedy, V.R.
(Ed). Essential Oils in Food Preservation, Flavour and
Safety,lxxviii Academic Press, London, pp3-10.
Sursa imaginii:
https://www.pinterest.com/pin/228135537350517432/
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Note pentru cadrul didactic: Explicați participanților modul în
care plantele sunt uscate, măcinate și evaporate pentru a fi
utilizate în produse cosmetice și farmaceutice, evidențiind
tehnologia emergentă de extracție a fluidelor supercritice
(SFE) care ar putea deveni o metodă mai durabilă, sporind în
continuare beneficiile utilizării acestor biomateriale comparativ
cu alternativele sintetice. Accentuați existența unei piețe
potențiale a medicamentelor pe bază de plante etc., acestea
putând genera dezvoltarea industriei în locurile prielnice
cultivării acestor plante. Diapozitivul prezintă un proces al
etapelor necesare pentru a ajunge la extractul final din plante
(de exemplu, ulei de mentă etc.); este important să parcurgeți
fiecare etapă, astfel încât să se înțeleagă modul în care aceste
produse ajung să fie utilizate în cosmetice și farmaceutice.
Sinteza informațiilor:
• Atât cercetătorii, cât și consumatorii devin tot mai conștienți de
potențialul utilizării plantelor în medicamente, datorită
proprietăților benefice ale acestora pentru sănătate. De
exemplu, pentru 80% din populația lumii, medicamentele pe
bază de plante reprezintă prima linie de îngrijire a sănătății
(date corecte în 2003 - este posibil să se fi modificat între timp,
dar nu am putut accesa date suplimentare). În plus, piața
suplimentelor alimentare botanice din SUA s-a extins rapid, de
la 2,9 miliarde USD în 1995 la 4,8 miliarde USD în 2008. Prin
urmare, aceasta este o piață mondială în creștere, deoarece
consumatorii solicită mai puține substanțe chimice sintetice
care au efecte asupra poluării marine și siguranței produselor.
Acest lucru arată că există apetit pentru biomateriale naturale,
cum ar fi plantele din produsele farmaceutice
• Plantele pot fi prelucrate în mai multe moduri pentru a avea
acces la proprietățile benefice pentru sănătate ale acestora. Cu
toate acestea, înainte de a începe prelucrarea, plantele trebuie
uscate, astfel încât să nu se dezvolte bacterii și fungi în
prezența umidității. Plantele uscate sunt apoi măcinate pentru
le mări suprafața, ceea ce înseamnă că reacțiile chimice cu
solvenții adăugați sunt accelerate, iar randamentele de
extracție sunt mai mari. Solvenții adăugați la pulberile de plante
uscate sunt apoi supuși tratamentului termic, presiunii sau
microundelor pentru a permite fitochimicalelor din celulele
plantelor să difuzeze în solvent. Astfel, se formează fie un lichid
amestecat, fie unul cu două straturi, dacă se produce un ulei
esențial, deoarece acesta nu se va amesteca cu solventul.
Evaporarea în funcție de punctele de fierbere specifice acestora
permite separarea extractului de plante/uleiului esențial de apă.
Acest proces este facilitat de obicei cu un evaporator rotativ.
Extractul de plante este apoi prelucrat în continuare pentru a
crea produse naturale, pure.
• În prezent, extracția fluidelor supercritice (SFE) (care folosește
CO2 ca solvent) devine din ce în ce mai apreciată datorită
recunoașterii capacității de a obține un randament ridicat de
extracție din plante la temperaturi mai mici, cu efecte mai puțin
dăunătoare asupra mediului și sănătății decât în cazul
solvenților organici, deoarece nu este un proces toxic.
• Extractele de plante și uleiurile esențiale produse pot fi apoi
utilizate în mai multe tipuri de produse cosmetice și
farmaceutice.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
Sursa citatului: OMS (2003) Traditional Medicine, OMS.
Date pentru 1995: Aarts T. (1998) Industry Overview. Nutrition
Business Journal 3(9):1-5.
Date pentru 2008: Nahin R., Statistics N. (2009) Costs
complementary and alternative medicine (CAM) and frequency
of visits to CAM practitioners.lxxix US Department of Health and
Human Services.
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Azmin, S.N.H.M., Manan, Z.A., Alwi, S, R, W., Chua, L.S.,
Mustaffa, A., Yunus, N. (2016) „Herbal Processing & Extraction
Technologies”.lxxx Separation and Purification Reviews, 45: 157.
Fornari, T., Vicente, G., Vázquez, E., García-Risco, M.R.,
Reglero, G. (2012). Isolation of essential oil from different
plants and herbs by supercritical fluid extraction.lxxxi Journal of
Chromatography, 1250: 34-48.
Note pentru cadrul didactic: Explicați utilizarea plantelor în
produsele cosmetice folosind cele două exemple de pe
diapozitiv. În primul rând, explicați că utilizarea algelor poate
conferi proprietăți calmante și vindecătoare produselor pentru
piele, cum ar fi masca de față prezentată în diapozitiv. Apoi,
atrageți participanților atenția asupra unei plante mai familiare
(menta), care are, de asemenea, beneficii calmante atunci
când este utilizată în produse precum exfoliantele pentru
picioare. Evidențiați faptul că ambele produse sunt disponibile
astăzi, online sau în magazine, și că aceste produse ecologice
nu sunt niște idei abstracte, ci sunt disponibile chiar acum.
Dacă este posibil și aveți mostre, puteți să le oferiți
participanților, pentru a vedea cu ochii lor elevilor produsele
concrete care pot fi create din plante cultivate în mod natural.
Sinteza informațiilor:
MASCĂ DE FAȚĂ DIN ALGE: Fabricată de compania
poloneză Bielenda. Ingrediente active: Pământ de diatomee,
alginat (extract de alge brune 100%). Calmează pielea după
tratamente / elimină roșeața / intensifică procesul de
regenerare a efectelor de microdeterioare a pielii și
îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii. Algele cresc
ușor și funcționează ca arbori ai oceanelor (fotosinteză),
preluând dioxid de carbon și producând oxigen. Prin urmare,
utilizarea acestor plante importante și abundente poate
conduce la reducerea cantității de substanțe chimice sintetice
care trebuie produse. Există numeroase specii de alge și,
adesea, acumulările de alge sunt îndepărtate din lacuri pentru
spori valoarea estetică a apelor, în special în parcurile
amenajate. Îndepărtarea algelor ar putea servi de biomaterialul
în industria cosmetică, pentru a crea produse naturale fără
substanțe chimice care, atunci când se întorc în sistemul
acvatic prin canalizare, sunt dăunătoare utilizatorilor și
mediului.
EXFOLIANT CU MENTĂ PENTRU PICIOARE: Utilizează
uleiuri esențiale din planta de mentă. Amestecat cu granule de
rocă vulcanică pentru a produce un exfoliant care catifelează
pielea întărită și are un efect răcoritor și calmant în timpul
aplicării și după aceasta. Planta are numeroase beneficii (în
plus față de aromă și parfum) care pot fi utilizate în industria
cosmeticelor, de exemplu efectul hidratant, în special în
balsamurile de buze, și are capacitatea de a reduce inflamația
pielii, fiind utilă în produse precum cremele hidratante și
cremele pentru față.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414
017350
https://bielendaprofessional.pl/en/products/ultra-soothingalgae-face-mask-with-diatomaceous-clay
https://www.thebodyshop.com/en-gb/body/footcare/peppermint-reviving-pumice-foot-scrub/p/p000737
McKay, D.L., Blumberg, J.B. (2006). A review of the bioactivity
and potential health benefits of peppermint tea (Mentha
piperita L.)lxxxii Phytotherapy Research, 20: 619-633.
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Note pentru cadrul didactic: Atrageți atenția elevilor asupra
suplimentului nutrițional cu spirulină, care poate fi utilizat
pentru a se asigura aportul necesar de vitamine și minerale
pentru menținerea unei diete și unui stil de viață sănătos. Apoi,
atrageți atenția asupra capsulelor de ulei de mentă, evidențiind
că o plantă poate fi utilizată în diferite moduri, în funcție de
multiplele sale proprietăți benefice. De exemplu, menta poate fi
utilizată în produse cosmetice, dar și în remedii din plante,
pentru a reduce balonarea etc. Evidențiați faptul că
medicamentele pe bază de plante sunt apreciate în prezent pe
piață și că promovarea și utilizarea lor crescută ar putea
contribui la reducerea administrării medicamentelor artificiale,
care pot fi dăunătoare atât pentru consumatori, cât și pentru
mediu, dacă substanțele chimice toxice sunt eliberate în apă și
ecosisteme.
Sinteza informațiilor:
SUPLIMENT NUTRIȚIONAL CU SPIRULINĂ:
Cianobacterii din alge albastre-verzi nutritive (66% proteine!),
precum și fibre, vitamine B, mangan, fier și calciu). Pulberea
de spirulină este bogată în vitamina B1 (tiamină), care
contribuie la funcționarea normală a inimii, a mecanismelor
psihologice și a sistemului imunitar. Pulberea de spirulină are
un conținut foarte mare de proteine pe bază de plante, 15g
furnizând aproape 10g de proteine. Proteinele ne ajută să
menținem masa musculară. Pulberea de spirulină include
cantități mari de vitamina A, care contribuie la o bună
funcționare a sistemului imunitar. Pulberea de spirulină conține
mult fier, care ajută organismul să se simtă mai puțin obosit și
contribuie la transportul oxigenului. Spirulina este o sursă bună
de calciu, care contribuie la menținerea oaselor sănătoase. Din
nou, algele sunt o resursă naturală abundentă care poate fi
utilizată pentru beneficiile sale speciale pentru sănătate.
CAPSULELE DE ULEI DE MENTĂ:
S-a demonstrat că uleiul de mentă are beneficii pentru
sănătate, cum ar fi reducerea balonării și sindromului
intestinului iritabil. Uleiul de mentă poate fi combinat cu alte
uleiuri pentru a obține efecte suplimentare (de exemplu, atunci
când este combinat cu ulei de eucalipt și cuișoare, poate
reduce simptomele alergiilor, prin urmare, poate fi utilizat ca
remediu natural pentru afecțiuni precum febra fânului, în loc să
fie nevoie de utilizarea unor antihistaminice artificiale. În plus,
utilizat cu ulei de nucă de cocos, se spune că reduce
simptomele febrei.
Reducerea necesarului de medicamente artificiale conduce la
scăderea necesarului de energie pentru a le produce și
transporta din laboratoarele unde sunt fabricate. De
asemenea, atunci când aceste medicamente sunt eliminate /
dizolvate înapoi în sistemul acvatic, nu contaminează
ecosistemele marine, deoarece extractele de plante nu sunt
toxice, prin urmare, nu dăunează oamenilor sau vieții marine.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://naturya.com/single-ingredients/spirulina-powder
https://thracianoils.com/peppermint-oil/)
McKay, D.L., Blumberg, J.B. (2006). A review of the bioactivity
and potential health benefits of peppermint tea (Mentha
piperita L. Phytotherapy Research, 20: 619-633.
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Note pentru cadrul didactic: Atrageți atenția participanților
asupra fiecărui produs care folosește uleiuri esențiale mai ales
pentru hidratare suplimentară, oferind produselor cosmetice un
beneficiu dermatologic suplimentar. Evidențiați faptul că crema
Baltic Collagen cuprinde numeroase uleiuri esențiale și
folosește materiale reziduale din industria piscicolă, astfel încât
este considerată circulară, în sensul că nu trebuie fabricate
produse artificiale (reducând energia și resursele implicate în
acest proces), iar ceea ce anterior era considerat material
rezidual este acum transformat în produse de mare valoare.
Evidențiați oportunitățile pe care le presupune cultivarea
plantelor aromatice prin metode organice, în condiții în care
solul nu este contaminat cu îngrășăminte artificiale, iar
produsele sunt în mod natural sigure pentru uz uman, în
special pe pielea sensibilă și predispusă la alergii.
Sinteza informațiilor:
CREMA EXCLUSIVĂ BALTIC COLLAGEN: Companie din
Polonia (Gdynia). Folosește piele de pește de apă dulce și apă
sărată pentru colagenul natural. Spre deosebire de cremele
artificiale cu colagen, este suficientă o cantitate mică de gel
pentru a hidrata îmbogăți pielea și a o îngriji cu substanțe
valoroase. Foarte important, produsele din linia Baltic Collagen
nu conțin aditivi chimici: parfumuri sau coloranți. Este un hidrat
complet natural al proteinei țesutului conjunctiv obținut din
pește de apă dulce și sărată, reducând astfel deșeurile din
pescuit și creând în același timp un produs benefic din punct
de vedere dermatologic.
LUCIU DE BUZE JUICY BEAUTY CU FITOPIGMENȚI:
Conține amestecul exclusiv de plante cu efect hidratant Juice
Beauty (glicerină, betaină și fosfolipide), pentru a spori
hidratarea pielii, și amestecul exclusiv de uleiuri esențiale de
rodie și trandafir Juice Beauty Phyto-Pigments. Companie din
SUA care își cultivă propriile ingrediente în mod organic în
ferma din California. Site-ul companiei, www.juicybeauty.com,
menționează beneficiile creșterii și utilizării produselor naturale
și organice, precum trandafirul și rodia, în gama de luciu de
buze. De exemplu, afirmă: „Potrivit unui studiu realizat de The
Organic Center, fructele și legumele cultivate organic pot avea
un nivel de antioxidanți cu până la 30% mai mare decât
produsele cultivate în fermele convenționale”. Prin urmare,
utilizarea acestor uleiuri esențiale naturale poate avea beneficii
dermatologice, reducând poluarea provocată de substanțele
chimice sintetice dăunătoare. Conform afirmațiilor
producătorului, uleiurile esențiale, cum ar fi trandafirul etc.,
îmbunătățesc și capacitatea de hidratare a produselor, ceea ce
înseamnă că produsele cosmetice, precum luciul de buze
prezentat, au beneficii suplimentare față de produsele
cosmetice convenționale.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
http://balticcollagen.pl/baltic-collagen-en/
https://juicebeauty.com/pages/why-juice
https://juicebeauty.com/collections/makeup-shop-by-categorylips/products/phyto-pigments-sheer-lip-gloss
Note pentru cadrul didactic: Evidențiați modul în care crema
Biolat poate fi utilizată pentru tratarea pielii inflamate datorită
proprietăților tămăduitoare ale uleiurilor esențiale ale
coniferelor. Atrageți atenția participanților asupra beneficiilor
uleiului de levănțică pentru sănătatea mintală (ajută la
reducerea anxietății etc.), precum și a beneficiilor pentru
sănătatea fizică (tratarea tăieturilor și a zgârieturilor) ale
produsului farmaceutic.
Sinteza informațiilor:
CREMA SILBIOLA de la BIOLAT: Fabricată din uleiuri
esențiale, Silbiols este un extract de molid cu compuși bioactivi
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care conțin epimanol, fitosteroli etc. Uleiurile esențiale sunt
extrase din conifere precum molidul și pinul.
Acestea sunt utilizate în aromoterapie, în acest caz, în untul și
cremele de corp folosite pentru tratarea pielii inflamate sau
alergice, deoarece uleiurile esențiale au proprietăți de calmare
și vindecare. De asemenea, extractul este utilizat în băutura
sănătoasă Ho-Fi ca supliment în dietă, mai ales în timpul iernii.
Astfel, Biolat prelucrează materiile prime vegetale în modul
descris anterior (în principal acele de conifere) pentru a
extrage substanțele bioactive și a le transforma în produse de
înaltă calitate, benefice pentru îmbunătățirea sănătății,
suplimentarea dietei, pentru uz cosmetic și pentru protecția
plantelor.
ULEI ESENȚIAL DE LEVĂNȚICĂ PENTRU
AROMOTERAPIE: Levănțica este unul dintre cele mai
apreciate uleiuri esențiale utilizate în produsele farmaceutice,
în special în aromoterapie, datorită proprietăților sale
calmante. Se extrage folosind distilarea cu abur, așa cum s-a
explicat anterior. O cantitate de numai 20 ml de ulei organic
pur costă 12,95 GBP (destul de scump, fiind comercializat ca
produs de lux). Proprietățile calmante ale uleiului esențial de
levănțică ajută la reducerea anxietății, la relaxare și la
promovarea unui somn bun. Folosită pe piele, levănțica este
eficientă pentru vindecarea tăieturilor și zgârieturilor minore și
hidratează pielea uscată sau crăpată în urma expunerii la
soare.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://www.biolat.lv/en/products/needle-processing-products/
https://www.tisserand.com/aromatherapy/lavender-ethicallyharvested-pure-essential-oil-20ml/
Note pentru cadrul didactic:
Rulați filmul YouTube care descrie Revive Eco, accesând
următorul link:
https://www.youtube.com/watch?v=lc7dYah5CtM&feature=you
tu.be (Filmul are durata de 1 minut și 20 secunde). Evidențiați
aspectele esențiale ale Revive Eco, care este etosul
companiei și cum colectează zațul de cafea pentru a fabrica
produse valoroase pentru industria cosmetică și farmaceutică,
extrăgând uleiuri esențiale din cafea. Evidențiați importanța
identificării unor alternative la uleiul de palmier, explicând
daunele majore pe care le provoacă mediului producția în
masă a acestui ulei la nivel mondial, dar mai ales în regiunea
amazoniană. În sfârșit, atrageți atenția participanților asupra
beneficiilor care ar putea fi resimțite prin utilizarea
biomaterialului rezidual ca alternativă la produsele cosmetice
și farmaceutice care se bazează în mare măsură pe uleiul de
palmier.
Sinteza informațiilor:
„În Marea Britanie, bem 55 de milioane de cești de cafea în
fiecare zi. Aceasta înseamnă că se generează și se risipesc
milioane de tone de zaț ”(site-ul Revive Eco). Revive Eco
colectează acest zaț de la cafenelele și de la companiile locale
și îl refolosește. Revive Eco extrage uleiurile din zațul de cafea
într-un laborator german. Din proces rezultă numeroase uleiuri
esențiale ce pot fi utilizate în produse farmaceutice, cosmetice
și alimentare. Unul dintre aceste uleiuri esențiale poate fi o
alternativă ecologică la uleiul de palmier, cu un potențial
impact major asupra efectelor negative ale defrișărilor pentru
producția de ulei de palmier.
Uleiul de palmier este extras din fructul palmierului de ulei. „În
prezent, Indonezia și Malaezia reprezintă peste 85% din oferta
globală, dar există alte 42 de țări care produc ulei de palmier”
menționează site-ului WWF (WWF, 2020). Mass-media și-au
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îndreptat atenția asupra efectelor pe care le are defrișarea
pentru producția de ulei de palmier în pădurea tropicală
amazoniană. Este o industrie în creștere în anumite părți ale
Amazonului, datorită utilizării uleiului de palmier atât pentru
fabricarea unei varietăți de produse, cât și ca formă de
biocombustibil în regiune. „Din 2010 până în 2012, sectorul
uleiului de palmier a prezentat o creștere impresionantă, de la
1090 km2 la aproape 1400 km2 în statul Pará, cel mai mare
producător, datorită cererii de energie din biomasă.” (Carvhalo
et al, 2015: 868). Acest lucru are efecte negative asupra
mediului, deoarece periclitează unele specii pe cale de
dispariție, cum ar fi urangutanii, iar reducerea numărului de
arbori are implicații asupra schimbărilor climatice. „Uleiul de
palmier este prezent aproape în orice - este în aproape 50%
din produsele ambalate pe care le găsim în supermarketuri, de
la pizza, gogoși și ciocolată, până la deodorant, șampon, pastă
de dinți și ruj.” (WWF, 2020). Acest lucru este valabil mai ales
în cazul produselor cosmetice, deoarece derivatele din uleiul
de palmier apar în aproximativ 70% din produsele cosmetice
produse la nivel global (Zuckerman, 2017). Prin urmare, dacă
Revive Eco poate să ofere o alternativă pe scară largă la uleiul
de palmier, acest lucru ar putea reduce considerabil impactul
negativ asupra mediului în urma defrișărilor, reducând în
același timp deșeurile de cafea care ajung la depozitele de
deșeuri.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://revive-eco.com/about/
WWF (2020). 8 Things to Know About Palm Oil.
https://www.wwf.org.uk/updates/8-things-know-about-palm-oil
Carvhalo, C.M, Silveira, S., Rovere, E.L., Iwama, A.Y. (2015).
Terenuri defrișate și degradate disponibile pentru extinderea
plantațiilor de palmier pentru biodiesel în Statul Pará din
Amazonul brazilian. Renewable & Sustainable Energy
Reviews, 44: 867-876.
Zuckerman (2017). Controversa privind uleiul de palmier.
https://www.vogue.com/projects/13535833/palm-oilcontroversy-beauty-products-ingredient-sourcingdeforestation-climate-change/
Note pentru cadrul didactic: Explicați modul în care
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) vizează încurajarea
dezvoltării durabile și evidențiați modul în care acestea pot fi
asociate utilizării uleiurilor și plantelor esențiale pentru produse
cosmetice și farmaceutice, după cum se explică în sinteza
informațiilor. Încurajați participanții să acceseze site-ul ODD
(https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300) fie în
clasă, fie în timpul liber, pentru a înțelege toate cele 17
obiective și țintele acestora care nu au fost explicate în detaliu
aici, deoarece pot fi aplicabile și altele, iar acest lucru poate
încuraja gândirea critică și soluționarea problemelor globale,
precum șomajul și schimbările climatice.
Sinteza informațiilor:
Obiectivul general al ODD este de a încuraja dezvoltarea
durabilă la nivel mondial într-un mod echitabil. Încurajarea
implementării bioeconomiilor este esențială pentru multe dintre
aceste obiective și țintele lor. De exemplu:
ODD 8 (Muncă decentă și creștere economică) - Crearea de
bioeconomii oferă locuri de muncă în noi industrii. Potrivit
Trading Economics, rata șomajului în Bulgaria la sfârșitul
anului 2019 era de aprox. 5,9%, comparativ cu de 3,8% în
Marea Britanie. Prin urmare, există posibilitatea reducerii ratei
șomajului prin crearea de noi locuri de muncă, în special în
regiunea rurală Stara Zagora, nu doar în marile orașe. Acest
lucru contribuie la atingerea obiectivului 8.3, care susține
necesitatea „promovării unor politici orientate spre dezvoltare
care să sprijine activitățile productive [și] crearea de locuri de
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muncă decente...”, precum și a obiectivului 8.2, care urmărește
„obținerea unui loc de muncă cu normă întreagă ce presupune
o muncă decentă pentru toate femeile și toți bărbații, inclusiv
pentru tineri și persoane cu dizabilități...” până în 2030. Se
poate considera că aceste produse cu valoare adăugată
stimulează noua industrie și contribuie la scăderea ratei
șomajului în zonă, generând în același timp o nouă
prosperitate economică. Ținta 8.9 urmărește, de asemenea,
„elaborarea și aplicarea unor politici de promovare a turismului
durabil care creează locuri de muncă și promovează cultura și
produsele locale...” și, astfel, posibilitatea de a face publicitate
unui nou tip de „turism în scopuri de sănătate” în Bulgaria și în
alte țări. De exemplu, încurajarea oamenilor să vină în vacanțe
de wellness și să viziteze fermele în care se cultivă plantele
aromatice poate adăuga un alt nivel de dezvoltare pentru a
spori ocuparea forței de muncă și prosperitatea economică
(acest lucru este posibil, având în vedere reputația Bulgariei de
lider mondial în cultivarea trandafirilor și levănțicii).
ODD 9 - (Industrie, inovare și infrastructură) - Aici este vizată
în special ținta 9.4, care afirmă „Până în 2030, reabilitarea
infrastructurii și modernizarea activităților productive pentru
creșterea durabilității, împreună cu sporirea eficienței utilizării
resurselor și adoptarea tehnologiilor și proceselor industriale
ecologice...” Prin urmare, se solicită în mod explicit industriei
să se gândească la noi practici de producție pentru a reduce la
minimum efectele asupra mediului, iar reducerea și refolosirea
deșeurilor constituie o modalitate de a realiza acest lucru. Deși
nu în mod explicit, acest obiectiv încurajează modele de
economie circulară care utilizează deșeuri și, prin urmare,
creează industrii durabile în ceea ce privește emisiile de gaze
cu efect de seră și eliminarea deșeurilor. Utilizarea uleiurilor
esențiale și a plantelor pentru a crea produse ecologice pentru
industria cosmetică și farmaceutică poate, astfel, să stimuleze
creșterea economică, menținând în același timp valorile de
mediu esențiale pentru ODD.
ODD 11 (Orașe și comunități durabile) - Ținta 11.A își propune
să „susțină legături economice, sociale și de mediu pozitive
între zonele urbane, periurbane și rurale prin consolidarea
planificării dezvoltării naționale și regionale”. Prin urmare,
proiectul BE-Rural, care încurajează dezvoltarea afacerilor
durabile, în special în zonele rurale, poate consolida cultura
locală și legăturile între regiunile dintr-o țară prin reducerea
inegalităților socioeconomice, cum ar fi în ceea ce privește
oportunitățile de angajare și prosperitatea economică. Prin
crearea de activități bioeconomice în Stara Zagora, se pot
dezvolta legături între această zonă și industriile din Bulgaria,
dar nu numai, dacă respectivele companii doresc să își
exporte produsele și să concureze în industria cosmetică și
farmaceutică globală.
ODD 12 - (Consum și producție responsabile) - Ținta 12.2 este
probabil cea mai importantă în contextul acestei prezentări. Se
afirmă: „Până în 2030, realizarea managementului durabil și
utilizării eficiente a resurselor naturale”. Acesta este un
obiectiv ambițios și este împărțit în indicatori privind amprenta
de carbon și indicatori privind consumul intern de materiale.
Prin urmare, folosirea biomaterialelor din deșeuri reduce atât
amprenta de carbon (deoarece este nevoie de mai puțin
plastic etc., pentru a fabrica aceleași produse), cât și
consumul, deoarece aceste biomateriale reduc deșeurile din
alte industrii.
Alte obiective sunt, de asemenea, importante, dar acestea
sunt, în opinia mea, cele mai relevante pentru crearea de
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produse ecologice din uleiuri esențiale și plante în industria
cosmetică și farmaceutică.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/
Date statistice privind șomajul disponibile la:
Bulgaria
(https://tradingeconomics.com/bulgaria/unemployment-rate)
UK (https://tradingeconomics.com/unitedkingdom/unemployment-rate)
Note pentru cadrul didactic: Explicați modul în care
Phytocode utilizează în prezent uleiul de trandafir bulgăresc în
produsele cosmice și potențialul ca acesta să fie utilizat pe
scară largă. Acest lucru contribuie la ilustrarea faptului că nu
expunem doar idei abstracte, ci produse disponibile, chiar
dacă încă nu disponibile la scară industrială.
Sinteza informațiilor:
În Bulgaria există deja exemple de utilizare a uleiurilor și
plantelor locale pentru industria cosmetică și farmaceutică,
dovedind că oportunitatea este viabilă. Phytocode este o
companie de produse de înfrumusețare din Bulgaria care
folosește uleiuri locale cultivate natural, cum ar fi uleiul de
trandafiri, pentru a crea produse de înfrumusețare naturale,
precum crema de zi din gama Rose Kiss. Uleiul de trandafir
are proprietăți hidratante și poate elimina bacteriile produse de
acnee. Astfel, pe lângă faptul că industriile cosmetice locale nu
au nevoie de costul suplimentar al importării uleiurilor artificiale
pentru produsele lor, utilizarea uleiului de trandafir local reduce
amprenta de carbon a procesului de fabricație și
îmbunătățește efectele dermatologice ale produsului,
comparativ cu alte creme hidratante care nu conțin acest ulei
esențial.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
http://phytocode.net/products/rose-kiss/protective-day-cream/
Programul transnațional Dunărea (DanuBioValNet), (2019).
„Top Bio-based products in the Danube Region”,lxxxiii pagina
12. Disponibil la: http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/30/a
319626f134bfa2747eab95550024252de5b37c0.pdf
Note pentru cadrul didactic:
Explicați produsul Rosa Damascena punând accent pe
componenta de turism în scopuri de sănătate pe care îl include
prin organizarea de vizite în grădinile în care cresc trandafirii
folosiți pentru a conferi beneficii dermatologice produselor.
Evidențiați modul în care acest lucru se raportează la Raportul
BioStep (2018) și contribuie a realizarea ODD prin crearea de
locuri de muncă suplimentare și de prosperitate în sectorul
turistic.
Sinteza informațiilor:
Din nou, acest produs folosește ulei de trandafir cultivat local
în Bulgaria. Damascena combină acest ulei cu Rose Absolute
și extract de melc 100% pentru a formula crema de zi
intensivă. Acest produs întinerește pielea și fortifică țesuturile,
putând fi utilizat pe pielea sensibilă, deoarece componentele
sunt hipoalergenice. Damascena are propriul „complex” în
care cultivă peste 150 de soiuri de trandafiri pentru diferite
produse cosmetice. În plus, acest lucru încurajează
dezvoltarea industriei turistice, deoarece compania
organizează vizite ale grădinilor de trandafiri și
comercializează uleiurile esențiale produse (de exemplu, uleiul
de trandafiri), precum și o gamă de uleiuri folosite în produse
alimentare, precum gemuri / băuturi. Astfel, s-ar putea crea
locuri de muncă și venituri suplimentare în regiune, dacă ar fi
utilizată ca punct de interes național, putând încuraja turiștii să
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viziteze în Bulgaria. Prin urmare, acest lucru contribuie la
raportul Biostep (2018), care solicită o promovare sporită a
turismului în scopuri de sănătate pentru a crește bioeconomiile
din regiune.
Linkuri importante pentru informații suplimentare:
https://www.damascena.net/en/produkt/day-face-cream-withbulgarian-rose-oil-and-snail-extract-50ml/
Zelljadt, E., Stoyanov, M., Bianchini, C., Mazzariol, F., Davies,
S., Millar, K. (2018). „Strategies for Strengthened Regional
Bioeconomies in Stara Zagora and Veneto”.lxxxiv Biostep
Report.
Note pentru cadrul didactic: Numele lectorului va fi
menționat în spațiul din stânga-jos al diapozitivului. Aceasta
este ultimul diapozitiv din prezentare. Lăsați
elevilor/participanților timp să pună întrebări.

Proiectul BE-Rural va crea cinci platforme regionale pentru
inovare deschisă (PID) destinate elaborării participative a
strategiilor și foilor de parcurs pentru bioeconomie.
Stara Zagora, Bulgaria: vor pune accentul pe noi tehnologii
pentru folosirea uleiurilor esențiale și a plantelor medicinale /
aromatice în industria produselor cosmetice și în industria
farmaceutică.
Vidzeme și Kurzeme, Letonia: vor pune accentul pe
potențialul produselor secundare ale gospodăririi silvice
(anume, rărirea arboreturilor, exploatarea crângurilor și
plantațiilor silvice, curățarea vegetației de pe terenuri agricole
abandonate și valorificarea ierburilor perene) ca surse pentru
bioenergie sau biorafinare.
Strumica, Macedonia de Nord: se vor concentra asupra
utilizării deșeurilor din agricultură, anume materiale organice
secundare rezultate din activități agricole, ca sursă de energie
pentru locuințe și industrie.
Laguna Szczecin și Laguna Vistula, Polonia: Se vor
concentra asupra pescuitului pe scară redusă, în special pe
exploatarea durabilă a speciilor de pește puțin utilizate și de
mică valoare din cele două lacuri.
Covasna, România: vor pune accentul pe refacerea lanțurilor
valorice fragmentate și pe implementarea conceptului de
economie circulară în sectoarele industriale din județ (de
exemplu, prelucrarea lemnului și producția de mobilier, textile,
produse agroalimentare, inginerie mecanică, energie „verde”).
Sursa: BE-Rural (2020), Innovation regions, disponibil la:
https://be-rural.eu/innovation-regions/
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Anexa XIV - Idei pentru Mentimeter
Mentimeter este o aplicație interactivă online pentru prezentări care permite lectorului să obțină reacții și
contribuții în timp real din partea participanților, cu sondaje live, întrebări și răspunsuri și nori de cuvinte (a
se vedea https://www.mentimeter.com/features). Pentru a putea intra online și a transmite răspunsurile,
cursanții au nevoie de telefoane mobile și de acces la internet prin WiFi sau date mobile. Cei care răspund
întrebărilor trebuie să introducă codul corespondent prezentării. Codul se găsește în partea de sus a
diapozitivelor pentru Mentimeter. Platforma Mentimeter poate fi folosită în prezentări sau seminare pentru a
implica participanții și a interacționa cu aceștia, dar și pentru a colecta date și opinii din rândul publicului (de
exemplu, întrebarea „Ce produse ecologice confecționate din deșeuri de pește ați fi dispus să încercați?”).
Testul (quiz) este afișat pe ecran (de proiector), iar participanții văd aceeași imagine pe ecranul telefonului
propriu. Participanții introduc răspunsurile la fiecare întrebare și toată lumea vede rezultatele pe ecran.
Pentru a crea un diapozitiv cu un singur nor de cuvinte și întrebări cu trei variante de răspuns este suficient
un cont gratuit.

Exemplu de nor de cuvinte - Participanții au scris pe telefoane cuvintele pe care le asociază cu
conceptul de durabilitate, iar aplicația Mentimeter creează un nor de cuvinte cu cele mai
frecvente cuvinte scrise cu caracterele cele mai mari. În colțul din dreapta-jos, este afișat numărul
participanților. În partea de sus, se găsește codul pe care participanții l-au introdus când au accesat pagina
web a platformei Mentimeter:

Câteva exemple de întrebări pe tema durabilității:
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Întrebările de mai sus au fost introduse cu versiunea gratuită. Întrebările de mai jos au fost introduce folosind
planul Menti Premium, care permite introducerea unui număr mai mare de întrebări. Diapozitivele cu întrebări
și răspunsuri (quiz) de mai jos au fost concepute pentru a fi atractive vizual, dar și pentru a fi cât se poate de
interactive. Pentru a crea diapozitivele alegeți tipul întrebării din meniul-conținut al aplicației Mentimeter și
scrieți tipul de structură a răspunsului corespunzător întrebării. în continuare, scrieți întrebările și
răspunsurile, având grijă ca opțiunea „Give correct answer” (dați răspunsul corect) să fie selectată - aceasta
trebuie să fi activă pentru toate întrebările, cu excepția celor despre opinii personale și celor pentru formarea
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norului de cuvinte. În final, adăugați pe fiecare diapozitiv o imagine de fundal corespunzătoare subiectului.
Astfel, quiz-ul va fi mai dinamic, deoarece mai multe diapozitive cu fundal alb pot deveni monotone.
Jocul cu întrebări și răspunsuri prin platforma Mentimeter este un format foarte interesant și captivant, care
introduce un element de amuzament și competitivitate când utilizatorii văd câte persoane dau răspunsul
corect. Pentru a afla cum tratează platforma Mentimeter datele personale, citiți „Data Processing Agreement
Statement” (declarație privind prelucrarea datelor personale) (Mentimeter, 2020)
Câte persoane sunt ocupate în agricultură
în UE?

Câte persoane sunt ocupate în sectorul agricol
din UE?
Răspuns: 9,8 milioane
Comisia Europeană, 2018. A Sustainable Bioeconomy For
Europe: Strengthening The Connection Between Economy,
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy.
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf

Care este cifra de afaceri a bioeconomiei
europene?

Care este cifra de afaceri a bioeconomiei
europene?
Răspuns: 2,3 trilioane de lire sterline
Comisia Europeană, 2018. A Sustainable Bioeconomy For
Europe: Strengthening The Connection Between Economy,
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy.
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf

Cât profit generează anual bioeconomia
bazată pe sectorul agricol?

Cât profit generează anual bioeconomia din
sectorul agricol?
Răspuns: 380 miliarde de lire sterline
Comisia Europeană, 2018. A Sustainable Bioeconomy For
Europe: Strengthening The Connection Between Economy,
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy.
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf

Cât profit generează anual bioeconomia
bazată pe pescuit/acvacultură?

Cât profit generează anual bioeconomia din
sectorul pescuitului și acvaculturii?
Răspuns: 10 miliarde de lire sterline
Comisia Europeană, 2018. Facts And Figures On The Common
Fisheries Policy. Basic Statistical Data.
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp
_en.pdf
Sursa imaginii: Comisia Europeană, 2018. Targeting Fish
Parasites For A Healthier Aquaculture Industry.
[https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=
49518&caller=other
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Ce cuvinte vă vin în minte când auziți
cuvântul biocombustibil?

Ce cuvinte vă vin în minte când auziți cuvântul
„biocombustibil”?
Răspunsuri: grâu, biodiesel, culturi agricole,
biogaz, combustibili fosili, etanol,
automobile, avioane, rafinărie, somon, piele
de pește, oase de pește, ulei de pește...
Sursa imaginii: Genetic Literacy Project., 2018. CRISPREdited Yeast Could Make Biofuel Production More Efficient.
https://geneticliteracyproject.org/2018/08/15/crispr-editedyeast-could-make-biofuel-production-more-efficient/

Câte dintre produsele realizate din deșeuri de
pește menționate înainte că amintiți?

Câte dintre produsele ecologice din deșeuri de
pește menționate mai înainte vă amintiți?
Răspunsuri: cremă de față, piele, ulei de
pește, chipsuri, biocombustibili, Omega-3,
pulbere de pește, făină de pește, ambalaje
comestibile, (bio)plastic, încălțăminte, genți,
covoare, ciocolată, pastă de dinți, lac de
unghii...
OBIC, 2015. Ce sunt produsele ecologice? OBIC, Ohio State Univ
https://www.youtube.com/watch?v=eCwPj0RGBRs

Ce cuvinte vă vin în minte când auziți
„deșeuri de pește”?

Ce cuvinte vă vin în minte când auziți cuvintele
„deșeuri de pește”?
Răspunsuri: amplasament, piele de pește,
pește mort, intestine, oase de pește, miros,
alge, plase, nailon...
Aquaculture Directory, 2015. Nearly Half Oo U.S. Seafood
Supply Is Wasted, http://aquaculturedirectory.co.uk/nearly-halfof-u-s-seafood-supply-is-wasted/

Ce țară va interzice toate produsele de unică
folosință din plastic din 2022?

Care țară va interzice din 2022 toate produsele
de unică folosință din materiale plastice
nebiodegradabile?
Răspuns: China
În plus, Costa Rica va interzice din 2021 toate
produsele de unică folosință din materiale
plastice.
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Ce cantitate de lapte este risipită anual?

Care este cantitatea de lapte irosită în fiecare
an în UK/
Răspuns: 330.000 milioane de tone
Sursa imaginii: Association for Dietetics in South Africa
(ADSA) 2015. NutritionConfidence Blog. World Milk Day.
https://nutritionconfidence.wordpress.com/2015/06/01/worldmilk-day/

[Se pot folosi date despre o altă țară]

Care dintre acestea este un produs ecologic
confecționat din deșeuri de pește?

Care dintre următoarele produse este un produs
ecologic realizat din deșeuri de pește?
Răspuns: Pasta de dinți

Pe care dintre aceste produse din deșeuri
de pește ați fi dispuși să le încercați?
Pielărie din piele
de somon
Pulbere de
proteine de
pește
Pantofi in alge

Pe care dintre aceste produse ecologice
realizate din deșeuri de pește ați fi dispus să le
încercați?
Răspunsul depinde de preferințele
participanților.

Ambalaje
comestibile

Sursa imaginii: Notpla. 2020. We Make Packaging Disappear
- Notpla. [online] disponibil la: https://www.notpla.com/

Ce element chimic nu este prezent în
fermentația anaerobică?

Ce element chimic nu este prezent în
fermentația anaerobă?
Răspuns: Oxigenul
Fermentația anaerobă este un proces chimic
care poate fi folosit pentru conversia
materialelor organice în biogaz. (Sunt permise
trei încercări)

Pe care dintre aceste produse din deșeuri
de pește ați fi dispuși să le încercați?

Pe care dintre aceste produse ecologice
realizate din deșeuri de pește ați fi dispus să le
încercați?
Răspunsul depinde de preferințele
participanților.

Ciocolată din
alge

Chipsuri din
piele de somon
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Care dintre aceste produse sunt realizate
din păpădie?

Care dintre aceste produse este realizat din
păpădie?
Răspuns: Anvelope auto
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Anexa XV Seminar și joc de cărți „Corespondența cu afacerea”

În acest seminar, participanții joacă jocul „Corespondența cu
afacerea” Obiectivul seminarului este de a transmite
participanților idei legate de capacitatea de inovare a
modelelor de afaceri în economia circulară și posibilitățile
deschise de conceptele economiei circulare. Scopul
seminarului este familiarizarea participanților cu diferite
modele de afaceri din economia circulară, pentru a putea să
le recunoască în viața cotidiană, utilizând în acest scop 25 de
studii de caz ale unor companii. În plus, seminarul
evidențiază legăturile cu obiectivele de dezvoltare durabilă
(ODD) ale ONU.
Jocul „Corespondența cu afacerea” are 25 de „cărți de joc” cu
scurte descrieri ale companiilor care își oferă produsele sau
serviciile folosind unul dintre aceste cinci modele de afaceri în economia circulară (identificate de
Accenture 2015):
1. Aprovizionare circulară
2. Recuperarea și reciclarea resurselor
3. Extinderea duratei de viață a
produsului

4. Platforme de utilizare în
comun (sharing)
5. Produsul ca serviciu

Se poate juca individual sau pe echipe. Durata este de 15-30 de minute, în funcție de modul în care este
jucat și de cât de vii sunt discuțiile. Înainte de a începe jocul, coordonatorul seminarului poate prezenta și
explica succint modelele de afaceri din economia circulară.
Două variante ale jocului:
A. Deplasare pentru a răspunde Denumirile celor cinci modele de afaceri în economia circulară sunt
scrise cu litere mari și amplasate în cinci locuri ale sălii. Fiecare participant primește o „carte de joc” și
trebuie să meargă la zona cu modelul de economie circulară în care consideră că se încadrează cartea.
Acolo, participanții pot vedea ce cărți de joc au adus colegii și pot discuta despre acestea. Alternativ,
participanții pot explica în plen de ce consideră că o anume carte de joc se încadrează într-un anumit
model de afaceri în economia circulară.
B. Completare individual sau în grupuri Se distribuie un număr egal de cărți de joc fiecărei
persoane/echipe. Aceștia/acestea trebuie să realizeze corespondența cărților cu modelele de afaceri în
economia circulară în care se încadrează. Persoana/echipa care a reușit să încadreze corect cele mai
multe cărți de joc câștigă jocul. Activitatea durează 10-30 de minute, în funcție de numărul de cărți de
joc distribuite fiecărei persoane/echipe și de durata discuțiilor în echipe.
Discuție avansată - Ce alte modele de afaceri ar fi potrivite pentru fiecare companie?
Folosind „Informații suplimentare pentru studiu privind cele 25 de companii”, discutați ce alte modele de
afaceri s-ar putea potrivi fiecărei companii. Deși majoritatea celor 25 de companii au fost selectate pentru
că aplică sau ilustrează clar unul dintre modelele de afaceri în economia circulară, realitatea este că
modelele de afaceri nu sunt delimitate absolut, iar unele companii aplică simultan mai multe modele de
afaceri în economia circulară. De exemplu, în sistemul „produsul ca serviciu”, se păstrează proprietatea
asupra produselor care pot fi reparate sau reciclate când nu mai pot fi închiriate. Unele companii folosesc
ca materii prime o combinație de resurse biologice noi și de deșeuri pentru a realiza noi produse. De
asemenea, unele modele de afaceri se pot suprapune. De exemplu, atât platformele de utilizare în comun
(sharing) și sistemul „produsul ca serviciu” implică partajarea acelorași produse de mai mulți utilizatori.
Accenture (2015) Accenture Strategy. Executive Summary of „Waste to Wealth” book by P. Lacy and J.
Rutqvist, https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-Waste-Wealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
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Instrucțiuni pentru jocul „Corespondența cu afacerea”
1. Trei persoane sau trei echipe vor concura cu scopul de a obține numărul cel mai mare de puncte. Dacă
lucrați pe echipe, începeți prin a forma trei sub-grupuri.
2. Fiecare echipă ia cinci cărți de joc albastre cu diferite modele de afaceri în economia circulară.
Descrierile de mai jos subliniază unele cuvinte cheie care diferențiază clar modelele:
Modele de afaceri în
economia circulară
Aprovizionare circulară

Descriere:

Recuperare și reciclare

Valorificarea deșeurilor sau produselor secundare prin
reutilizare sau pentru confecționarea unor produse noi

Extinderea duratei de viață
a produsului

Extinderea ciclului de viață al produselor actuale prin
reparare, modernizare, refabricare și recomercializare

Economia colaborativă

Platformă care ajută consumatorii să partajeze produse și
bunuri subtilizate sau să elimine necesitatea de a cumpăra
bunuri noi

Produsul ca serviciu

Model în care accesul prevalează asupra proprietății,
produsele fiind închiriate sau folosite cu plata per utilizare
în loc de a le vinde

Utilizarea materiilor prime biologice virgine integral
regenerabile, reciclabile SAU biodegradabile

3. Amestecați cele 25 de cărți care descriu companii.
4. Distribuiți aleatoriu, cu imaginea în jos, câte 8 cărți de joc celor trei persoane/echipe. Astfel, veți distribui
24 de cărți, iar pe a 25-a, bonus final, o veți pune în centrul mesei.
5. Când fiecare persoană/echipă are câte 8 cărți de joc și este pregătită, jocul poate începe. Toată lumea
trebuie să înceapă în același timp.
6. Citiți textul de pe cărțile de joc și așezați-le într-unul din cele cinci modele de afaceri în economia
circulară.
7. Cartea bonus va fi luată de echipa care reușește prima să încadreze cele 8 cărți primite. (Jucătorii care
iau cartea bonus înainte de a le termina pe cele 8 atribuite vor fi penalizați cu 2 puncte).
8. Verificați răspunsul corect. Fiecare carte de joc încadrată corect aduce jucătorilor un punct.
9. Persoana/echipa care obține cele mai multe puncte câștigă jocul.
Conducătorul seminarului poate înmâna participanților instrucțiuni scrise sau le poate prezenta verbal.
Sfat: Descrierile companiilor de pe cardurile de studiu de caz au fost redactate folosind cuvintele cheie
evidențiate mai sus, în descrierea modelelor de afaceri în economia circulară, atrăgând atenția asupra
celor mai proeminente caracteristici, dacă o companie aplică mai multe modele de afaceri.
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Aprovizionare circulară

Recuperarea și reciclarea resurselor

Extinderea duratei de viață a produsului

Platforme de utilizare în comun (sharing)

Produsul ca serviciu
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Cărți de joc care descriu compania - tipăriți și tăiați pe linia întreruptă pentru a obține 25 de
„cărți de joc”
Spinnova (fibre textile)

Materii prime: Pulpă de lemn
Caracteristici speciale:
100% biodegradabilă,
0% substanțe chimice
dăunătoare,
0% poluare cu microplastic,
99% mai puțină apă utilizată
comparativ cu lanțul valoric al
bumbacului

Această companie produce fibre textile 100% biodegradabile
utilizând resurse biologice regenerabile, pastă de celuloză din păduri
gestionate durabil. Procesele mecanice folosite de Spinnova permit
măcinarea lemnului într-un material gelatinos, numit celuloză
microfibrilată care trece printr-un utilaj brevetat pentru a fi filat sub
formă de fibre. Aceste fibre naturale sunt o alternativă ecologică la
bumbac sau la fibrele sintetice, deoarece procesul de producție
consumă cu 99% mai puțină apă decât procesul de fabricație al
fibrelor de bumbac. În nicio etapă de producție a acestor fibre nu se
folosesc substanțe chimice toxice, față de alte fibre textile produse
prin tehnologii convenționale care folosesc o serie de substanțe
toxice în timpul producerii, albirii, vopsirii, imprimării și finisării pânzei
sau materialului textil. În nicio etapă de producție a acestor fibre nu
se folosesc substanțe chimice toxice, față de alte fibre textile produse
prin tehnologii convenționale care folosesc o serie de substanțe
toxice în timpul producerii, albirii, vopsirii, imprimării și finisării pânzei
sau materialului textil. Aceste fibre naturale nu contribuie la poluarea
cu microplastic.

Vollebak (tricouri)

Materii prime: Eucalipt, fag și
alge
Caracteristici speciale:
100% biodegradabile în 12
săptămâni

Compania produce tricouri biodegradabile din celuloză obținută din
lemn de eucalipt și fag din păduri gospodărite durabil și alge cultivate
în bioreactoare. Țesăturile lor sunt formate din 70% liocel din arbori
și 30% in din plante, iar imprimeurile de pe tricouri sunt făcute cu
cerneală extrasă din alge. Algele au putut fi cultivate cu succes în
sisteme de creștere rapidă deoarece necesită numai lumină, dioxid
de carbon și apă. Pentru a fabrica cerneală printabilă din alge, apa
din bioreactor este filtrată pentru a separa o pastă de alge, care este
apoi uscată într-o pulbere fină. Această pulbere este apoi
amestecată cu un liant pe bază de apă pentru a obține cerneală de
alge, care este apoi utilizată pentru a imprima fața tricoului în locul
vopselurilor clasice. Spre deosebire de alte tricouri, acesta este
complet biodegradabil în doar 12 săptămâni, devenind vermicompost
dacă este îngropat la finalul ciclului său de viață.
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Bioterm (veselă de unică folosință)

Materii prime: Tărâțe de grâu
Caracteristici speciale:
Comestibile după utilizare și
biodegradabile în 30 de zile

Această companie din Zambrow produce veselă biodegradabilă de
unică folosință. Aceste produse sunt alternative prietenoase cu mediul
la vesela de unică folosință care are nevoie de sute de ani pentru a se
degrada și care poluează astfel ecosistemele. Tărâțele și o mică
cantitate de apă sunt utilizate pentru a crea farfurii, boluri și veselă
comestibile și compostabile. Fabricarea se face la presiune și
temperatură mari, folosind o tehnologie brevetată. Bioterm a menționat
că procesul său de producție nu consumă cantități semnificative de
apă, resurse minerale sau compuși chimici. 10.000 de farfurii pot fi
produse dintr-o tonă de tărâțe de grâu. Vesela din tărâțe de grâu este
robustă și stabilă, poate suporta atât feluri de mâncare calde, cât și reci,
putând fi folosită și în cuptoare clasice, și în cuptoare cu microunde.
Aceste produse sunt comestibile după utilizare sau complet
compostabile în termen de 30 de zile, față de 6 luni pentru produsele
de unică folosință din hârtie sau sute de ani pentru cele din plastic.

Ecovative (ambalaje)

Materii prime: Ciuperci și
cânepă
Caracteristici speciale:
Ambalaje 100% biodegradabile,
alternativă la polistiren expandat

Cu ajutorul ciupercilor, materii prime biologice regenerabile, această
companie produce alternative sustenabile și ecologice la ambalajele
din polistiren, la accesoriile pentru îngrijirea pielii, la textile, la
îmbrăcăminte, dar și la carne. Aceste produse sunt fabricate din
miceliu, adică din rădăcinile ciupercilor, amestecat cu cânepă. Toate
produsele sunt fabricate exclusiv din materii prime biologice, iar
ambalajele și accesoriile pentru îngrijirea pielii, precum bureții de
machiaj, măștile faciale sau demachiantele, sunt 100% biodegradabile.
Pentru a fabrica ambalajele, tăvile de creștere reutilizabile sau
reciclabile, de orice formă, se umplu cu un amestec de cânepă, făină și
miceliu. Apoi se sigilează pentru creștere timp de 4 zile. După aceea,
părțile componente sunt desprinse de pe mulaje și lăsate să mai
crească două zile, pentru a atinge stadiul în care exteriorul este
catifelat. Acele părți sunt apoi uscate pentru a împiedica creșterea pe
mai departe și astfel se obține ambalajul final complet compostabil.
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Huski Home (paie pentru băut)
Această companie produce paie de băut complet comestibile și
biodegradabile, fabricate din resurse biologice regenerabile, anume fire
de pipirig/rogoz. Aceste paie nu se înmoaie și nici nu se îmbibă cu
băutura, precum paiele de hârtie. Sunt complet sigure pentru consum,
fără gluten, netoxice, fără conservanți, fără coloranți, inodore și
insipide. Sunt alternative prietenoase cu mediul la paiele de plastic,
care au nevoie de câteva sute de ani pentru a se descompune și ajung
adesea în mări și oceane, rănind animalele marine.

Materii prime: Pipirig/rogoz
Caracteristici speciale:
Comestibile după utilizare și
biodegradabile

Toast Ale (bere)

Materii prime: Deșeuri de
panificație și alte materii
intermediare obișnuite
Caracteristici speciale:
Cantități uriaș de deșeuri de
panificație sunt valorificate și nu
mai ajung la rampa de gunoi

La nivel internațional, peste o treime din hrana produsă este irosită.
Unul dintre cele mai comune alimente aruncate este pâinea, datorită
prețului relativ mic și perisabilității ridicate. Numai în UK, aproximativ
44% din toate produsele de panificație se aruncă la gunoi. Pentru a
soluționa problema risipei alimentare, această companie din UK
colectează prisoasele de la brutării și producători din domeniul
panificației și le întoarce de la groapa de gunoi, pentru a le da o a doua
viață, sub formă de bere. Pâinile excedentare pot fi încorporate în
procesul normal de producție a berii, împreună cu ingredientele
obișnuite (malț de orz, hamei, drojdie și apă) fără a fi nevoie de
tehnologii noi, pur și simplu înlocuind până la o treime din cantitatea
necesară de malț de orz.
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Ellie Pooh (hârtie)

Materii prime: Materii prime:
bălegar de elefant și hârtie
reciclată
Caracteristici speciale:
Utilizarea bălegarului ca resursă,
salvarea copacilor, crearea de
locuri de muncă locale, reducerea
conflictelor între oameni și elefanți

Această companie din Sri Lanka transformă bălegarul de elefant în
hârtie amestecând 30% bălegar și 70% hârtie reciclată. Elefanții pot
produce 180 – 200 kg de gunoi pe zi – un ca deșeu considerat de
obicei ca fiind lipsit de valoare. Bălegarul de elefant constă în
proporție de 50% - 60% din fibre vegetale nedigerate. Bălegarul este
colectat, spălat pentru a recupera fibrele, fiert pentru a fi dezinfectat
și amestecat cu hârtie reciclată, înainte de a i se da formă de foi pe
site scufundate în apă. Apoi foile sunt presate și uscate la soare,
devenind astfel hârtie. Valorificând acest deșeu, acest mod de a
produce hârtie nu are doar un efect pozitiv asupra mediului, salvând
copacii, reducând amprenta de carbon și utilizând mai puțină apă,
energie și mai puține substanțe chimice, ci în plus protejează
elefanții și creează locuri de muncă pentru comunitatea locală. Se
întâmplă ca elefanții, în general percepuți ca dăunători și amenințați
de fermieri deoarece deranjează recoltele, să fie împușcați și uciși.
Crearea de locuri de muncă sustenabile în producția de hârtie ajută
la schimbarea percepției pe care oameni o au asupra elefanților, din
amenințare în active economice.

Orange Fibre (țesături)

Materii prime: Resturi de la
fabricarea sucului de citrice
Caracteristici speciale:
Valorificarea reziduurilor de citrice,
flexibilitate caracteristică țesăturilor

Această companie italiană valorifică și refolosește produsele
secundare de la fabricarea sucului de citrice (care sunt de obicei
aruncate), transformându-le în țesături sustenabile pentru eșarfe
sau haine. Numai în Italia, producția de citrice generează 700,000
tone de reziduuri pe an. Printr-un proces tehnologic brevetat,
celuloza din citrice este extrasă din reziduurile recuperate. Firele de
celuloză toarse, cu un aspect similar cu mătasea, sunt țesute în
amestec cu alte materiale. Țesătura este apoi îmbogățită cu uleiuri
esențiale din fructe citrice, utilizând tehnici de nanotehnologie.
Țesătura rezultată din citrice este moale și mătăsoasă la atingere,
ușoară și poate fi mată sau lucioasă, în funcție de necesitățile de
producție.
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Nanai (piele)

Materii prime: Piele de pește
Caracteristici speciale:
Utilizarea subproduselor din
industria de pescuit și caracteristici
bune ale pielii de pește,
comparabile cu alte piei

Această companie valorifică pielea de pește, subprodusele fabricilor
de somon afumat, transformându-le în piele de înaltă calitate.
Structura naturală a pielii este păstrată în procesele de producție.
Pielea rezultată este tăbăcită într-un proces prietenos cu mediul,
100% fără crom, cu ajutorul plantelor precum castanele sau mimoza.
Pielea de pește este rezistentă, puternică, ușoară, rezistentă la
rupere și impermeabilă. Finisajul poate fi lucios sau natural, moale
și confortabil la atingere. Pielea de pește provine de la ferme de
somon certificat organic, care sunt supuse unor reglementări stricte
cu privire la îngrijire și reproducere. Această piele este o soluție
alternativă pentru pielea convențională, provenită de la alte specii
exotice precum crocodil, pisică de mare, struț sau șarpe. Se
folosește la fabricarea unei game largi de produse, precum colecții
de modă, pantofi, accesorii etc.

Kaffeeform (pahare și cești de cafea)

Materii prime: Zaț de cafea și alte
materii vegetale
Caracteristici speciale:
Valorificarea zațului de cafea, care
de obicei merge la eliminat

O companie din Berlin, Kaffeeform, dă a doua viață zațului și
deșeurilor de cafea, transformându-le în pahare de cafea durabile,
reutilizabile, cu un aspect marmorat. Produsele făcute din zaț de
cafea și alte materiale vegetale, este tratat cu biopolimeri pentru mai
multă rezistență. Compania are ca partener o echipă de curieri pe
bicicletă care recuperează deșeurile de cafea de la cafenelele
afiliate și de la comercianții care prăjesc cafea în Berlin. Zațul
colectat este uscat și depozitat într-un atelier local, înainte de a fi
trimis la mici producători din Germania, unde amestecul de materii
prime este transformat în pahare pentru cafea. Aceste cești primesc
o ultimă finisare și sunt trimise din nou la atelierul social, înainte de
a fi împachetate pentru livrare către cafenele, magazine și clienți
direcți.
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Kaiyo (mobilier)

Caracteristici speciale:
Repararea și revinderea mobilelor
nedorite pentru a le prelungi durata
de utilizare

Kaiyo este o platformă de comercializare online care își propune să
salveze de la groapa de gunoi mobilierul durabil, de calitate, nedorit
și să îl mențină în uz productiv cât mai mult posibil. Această
platformă permite proprietarilor, angajaților sau studenților care se
mută și nu mai doresc anumite piese de mobilier să recupereze
ceva din valoarea acestora, în loc să le arunce pur și simplu, ceea
ce poate însemna un cost în sine. Proprietarii mobilierului pot lua
legătura cu angajații Kaiyo, care evaluează piesele de mobilier, le
ridică de la proprietar, le curăță și le recondiționează, dacă este
necesar, apoi le afișează pe website, le păstrează gratuit în
depozitele proprii până la vânzare și apoi le livrează cumpărătorilor.
Kaiyo asigură toate lucrările necesare pentru a valorifica la
maximum mobilierul nedorit și plătește donatorilor un comision de
până la 40% după vânzarea pieselor de mobilier. Cumpărătorii
beneficiază și de reduceri la mobila de lux și de înaltă calitate la
mâna a doua. Kaiyo se ocupă de livrarea și montarea mobilei.

Rype Office (mobilier de birou)

Caracteristici speciale:
Oferirea de opțiuni de mobilier
recondiționat sau refăcut și
refacerea produselor existente
până la o stare de aproape noi

Rype Office oferă mobilă de birou – nouă, refăcută sau
recondiționată, adaptabilă diferitelor tipuri de client și preferințelor
acestora. Când clientul preferă mobilă nouă, ei o vând cu opțiunea
unei scheme de buy-back sau o închiriază, astfel încât să o poată
recupera la finalul primului ciclu de utilizare pentru a o recondiționa
și a o reînnoi pentru a fi refolosită. Pentru clienții care doresc o
imagine mereu înnoită a birourilor lor, Rype Office oferă opțiuni de
recondiționare și redimensionare, utilizând mobila existentă și
transformând-o în produse aproape noi, la indicațiile clienților și pe
dimensiunile birourilor lor, la circa 30% din costul mobilei noi.
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Refuse Vehicle Solutions (autoutilitare colectare
gunoi)

Caracteristici speciale:
Opțiuni mai ieftine de vehicule
folosite sau recondiționate,
extinderea duratei de utilizare a
vehiculelor

Această companie oferă o alternativă ieftină pentru vehicule de
colectare a gunoiului noi, puțin uzate sau recondiționate. Scopul
este extinderea vieții de exploatare a vehiculelor pentru gunoi la
aproximativ de trei ori viața de exploatare obișnuită de 15 ani, prin
procese de revizie generală și refabricare. Se folosește de
îndelungata sa experiență în industria de profil pentru a găsi
vehiculele și recurge la procese de inspecție robuste. Face
modificări majore și controale de calitate stricte înainte de vinde
utilitare de înaltă calitate pentru colectarea gunoiului, cu economii
de până la 50% pentru clienți. Oferă asistență post-vânzare pentru
produse și instruire în utilizarea echipamentelor, reparații pe teren
sau întreținere preventivă. De asemenea, închiriază aceste
vehicule fie pe termen lung, fie pe termen scurt.

CoreCentrics Solutions (electrocasnice)

Caracteristici speciale:
Repararea și revinderea aparaturii
electrocasnice defecte

Progresul tehnologic rapid și proiectarea produselor pentru a avea
cicluri de viață mai scurte fac ca serviciile de reparații să fie din ce
în ce mai rare. Prin urmare, clienții ajung să arunce aparatele
electrice și electronice defecte și să le înlocuiască cu unele noi.
CoreCentrics Solutions a dezvoltat un model de afaceri și o
infrastructură de reparații/redistribuție, pentru a recupera valoare
din aparatura returnată sau defectă, colectată atât prin propriul
sistem cât și prin colaborări cu principalii producători și retaileri.
Asigură managementul produselor returnate, servicii de reparații și
servicii de refabricare. Piesele/produsele returnate sunt
recondiționate și aduse în stare identică cu cele noi. Serviciile sunt
prestate pentru producători de electrocasnice sau comercianți de
piese de schimb. Infrastructura și serviciile sale prelungesc durata
efectivă de viață a acelor produse, conferindu-le o mai mare
utilitate și valoare și împiedicând aruncarea lor la gunoi.
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Patagonia (îmbrăcăminte pentru exterior)

Caracteristici speciale:
Durabilitate, ofertă de servicii de
reparare, garanție pentru produse,
manuale de reparare și îngrijire
pentru utilizatori, recomercializare

Patagonia fabrică îmbrăcăminte de bună calitate pentru activități în
exterior, care ține mai mulți ani și poate fi reparată, astfel încât
clienții să nu aibă nevoie să cumpere mai mult. De asemenea oferă
o garanție Ironclad care permite clienților să returneze produsele
către Patagonia pentru reparat, să le înlocuiască sau să primească
banii înapoi dacă nu sunt mulțumiți de performanța produselor.
Clienții pot trimite produsele deteriorate prin utilizare normală la
servicii de reparații textile, pentru o sumă rezonabilă. De
asemenea, pot revinde îmbrăcămintea Patagonia uzată, dar încă
utilizabilă, în condiții avantajoase, contra credit pentru noi
cumpărături. Patagonia le revinde ca produse de calitate secondhand, prin parteneriatul cu Yerdle. În plus, sunt parteneri cu iFixit,
furnizând instrucțiuni de întreținere și reparații pentru diferite tipuri
de probleme sau întreținere generală pe site-ul său, ajutând astfel
clienții să își repare singuri produsele Patagonia. Patagonia a
depus eforturi considerabile pentru a-și menține produsele cât mai
mult în utilizare și pentru ca acestea să nu ajungă la gunoi.

Airbnb (cazare)

Caracteristici speciale:
Punerea în comun a spațiului
subutilizat sau liber,
apartamentelor sau caselor
neocupate

Airbnb este o platformă online care pune în legătură proprietarii de
case sau apartamente care doresc să le închirieze integral sau
parțial cu turiști sau vizitatori care caută cazare pe durată scurtă,
facilitând home sharing-ul în mai multe orașe din întreaga lume.
Compania nu deține niciuna din aceste proprietăți și câștigă
comisioane la fiecare rezervare efectuată. Este avantajos atât
pentru proprietarii de casă, cât și pentru turiști, deoarece le creează
deținătorilor de proprietăți un flux de venit suplimentar din
închirierea unui spațiu care ar fi altfel mult mai puțin utilizat. Turiștii
și vizitatorii au ocazia să trăiască precum localnicii în timpul vizitei
în orașele respective, având acces la spații mai mari, la bucătărie,
echipamente și facilități casnice la un cost mult mai scăzut decât al
hotelurilor.
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Spinlister (biciclete)

Caracteristici speciale:
Utilizarea în comun a bicicletelor și
altor echipamente sportive de
către consumatori

Spinlister este o platformă pentru utilizarea în comun a bunurilor
care permite proprietarilor să își ofere bicicleta spre închiriere, iar
doritorilor să închirieze biciclete indiferent de zona în care se află,
căutând bicicletele după oraș, cod poștal, date de disponibilitate și
tipul de călătorie. Principalele bunuri închiriate sunt bicicletele, în
63 de țări. Totodată, serviciul se extinde pe alte piețe, oferind
posibilitatea utilizării în comun a plăcilor de surfing, plăcilor de
paddle în picioare (SUP), echipamentului de schi și snowboardurilor etc. De asemenea, compania oferă contra cost, în anumite
zone, polițe de asigurare împotriva avarierii și furtului bunurilor.
Proprietarii de biciclete ar putea capitaliza bicicletele pe care nu le
folosesc închiriindu-le, iar turiștii sau persoanele active ar putea
câștiga în flexibilitate având acces la biciclete mai aproape de ei, în
diferite orașe, atunci când au nevoie.

GetAround (automobile)

Caracteristici speciale:
Platformă de închiriere particular-la
particular pentru vehicule private
insuficient utilizate

GetAround este o platformă de închirieri auto pentru și de către
particulari, unde proprietarii privați ai mașinilor își închiriază
vehiculele când nu sunt utilizate. Persoanele care doresc să
închirieze o mașină pot găsi, rezerva la cerere, închiria și debloca
diferite tipuri de vehicule cu ajutorul telefonului lor mobil, imediat, în
proximitatea locului sau în orașul în care se află. Persoanele care
au nevoie de mașină se deplasează spre a ridica vehiculul și
plătesc la ora de utilizare (dar numai pentru timpul cât folosesc
efectiv mașina) și la kilometri suplimentari, dacă aceștia depășesc
limitele zilnice. Utilizatorii au răspunderea realimentării înainte de a
înapoia mașinile. Asistența tehnică 24/7 și asigurarea pentru șoferi
și automobile sunt acoperite de polița de asigurare Getaround pe
durata deplasării active. Acest serviciu este disponibil în 300 de
orașe din întreaga lume. Permite proprietarilor de automobile să își
valorifice mașinile când nu le folosesc, iar chiriașilor le asigură
accesul la un vehicul pe care nu trebuie să îl cumpere.
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Tulerie (îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii)

Caracteristici speciale:
Platformă de închiriere particularla-particular pentru schimbul de
îmbrăcăminte neutilizată

Tulerie este o platformă pentru persoane fizice care permite
închirierea sau împrumutul de îmbrăcăminte, încălțăminte și
accesorii de damă pentru ocazii speciale. Pentru a se alătura
platformei, utilizatorii trebuie să susțină un interviu video prin care să
câștige încrederea comunității că articolele închiriate vor fi tratate și
îngrijite ca și cum ar fi ale lor. Căutarea și cererea de articole este
liberă, alegând perioada de închiriere și data livrării. După aprobarea
cererii, articolele sunt livrate prin poștă la locul de livrare preferat de
către cei care le dau spre închiriere, iar returul se face în ambalajul
de origine, cu taxa de retur plătită în avans. Persoanele care oferă
spre închiriere articolele respective le vor curăța și pregăti pentru
următoarea închiriere. Tulerie oferă femeilor acces la haine de
designer, fără angajamentele și investițiile cumpărătorului, reducând
în același timp amprenta ecologică. De asemenea, permite
proprietarilor să câștige bani de pe urma hainelor scumpe pe care nu
le folosesc.

Edinburgh Tool Library (unelte)

Caracteristici speciale:
Utilizarea în comun a
echipamentelor și uneltelor
nefolosite și eliminarea nevoii de
a cumpăra unelte

Biblioteca de unelte Edinburgh este prima de acest gen din Marea
Britanie. Împrumută membrilor înscriși scule pentru proiecte
personale, grădinărit, decorat, reparații de echipamente și mașini
etc. Această organizație promovează punerea în comun a uneltelor,
pentru a reduce impactul asupra mediului, știind că majoritatea
uneltelor sunt utilizate mult prea puțin după cumpărare. Rata medie
de utilizare a unei bormașini este estimată la 13 minute pe toată
durata sa de viață. Această bibliotecă de unelte acceptă donații de
unelte de bună calitate care au fost construite să dureze o viață de
om. Membrii plătesc un mic abonament lunar pentru a avea acces la
peste 1000 de scule și unelte fără a fi nevoiți să le depoziteze, să le
întrețină sau să le cumpere. Pe lângă închirieri, asociația mai ține și
ateliere de prelucrarea lemnului, întreținere scule și reparații de
biciclete pentru membrii săi.
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Philips (iluminat)

Caracteristici speciale:
Un contract de plată pe lux
folosit în loc de a cumpăra toată
infrastructura de iluminat

Philips oferă servicii de iluminare cu „plata la lux” pentru societăților
comerciale care doresc să achiziționeze iluminatul, dar nu și
infrastructura asociată. Philips își păstrează dreptul de proprietate și
răspunde de proiectare, instalare, exploatare, monitorizare,
întreținere și recuperare pe întregul ciclu de viață al infrastructurii.
Sistemul include utilizarea mai eficace a luminii naturale, senzori de
mișcare și tehnologii de luminare cu LED cu performanțe
superioare, viață de exploatare mai mare și eficiență energetică.
Clienții nu trebuie să investească și să dețină infrastructura de
iluminat care, la un moment dat, va trebui înlocuită. Clienții trebuie
doar să plătească pentru energia (lumina) de care au nevoie și pe
care o consumă. Acest mod de organizare a relației comerciale
poate avea ca efect și îmbunătățirea serviciilor, întrucât furnizorul
este stimulat să asigure o infrastructură de iluminare rezistentă și
fiabilă.

Rent the Runway (îmbrăcăminte la modă)

Caracteristici speciale:
Abonament lunar fix pentru
închiriere fără a fi nevoie să
cumpărați

Compania oferă planuri de închiriere cu abonament lunar fix care le
permit clienților să închirieze haine de designer de la diferite mărci,
într-un număr fix per închiriere. Articolele selectate se livrează
clienților în două zile împreună cu etichete de retur cu taxe de
livrare preplătite și saci de protecție reutilizabili, în care să returneze
hainele când doresc să ia altele. Abonamentul lunar include
asigurare pentru uzura în condiții normale de utilizare și pete de
mici dimensiuni, acoperă livrarea și curățarea hainelor. Acest model
crește rata de utilizare pentru îmbrăcăminte, prin închirierea către
mai mulți utilizatori, și asigură colectarea hainelor vechi pentru
reciclare sau refolosire sub altă formă la finalul ciclului de utilizare,
păstrând dreptul de proprietate. Clienții au avantajele că pot
experimenta diferite stiluri și mărci fără a fi nevoie să investească în
achiziții, făcând o selecție rotativă de îmbrăcăminte de designer
fără a ocupa spațiul și fără a avea de-a face cu eliminarea.
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Bundles (electrocasnice mari)

Caracteristici speciale:
Structură de taxare la utilizare și
abonament lunar fix, în loc de
cost inițial ridicat

în baza unor abonamente lunare, Bundles furnizează mașini de
spălat, uscătoare de rufe, mașini de cafea sau mașini de spălat
vase de înaltă calitate și eficiente din punct de vedere energetic,
marca Miele. Clienții nu trebuie să cumpere aceste produse. Li se
cere doar să plătească o mică garanție rambursabilă la încheierea
contractului, taxe lunare fixe și câțiva cenți pe ciclu de utilizare
pentru fiecare produs pe care au ales să îl închirieze. Bundles oferă
livrare gratuită, instalare, dezinstalare, informații și sfaturi
personalizate despre utilizare, întreținere și reparații. Clienții
primesc factura lunară cu costul de utilizare și pot anula contractul
în orice moment. Instrumentele inteligente măsoară consumul de
energie, identifică oportunitățile de a scădea consumul și a
îmbunătăți designul, monitorizează performanțele echipamentului și
previn problemele de funcționare. Clienții beneficiază, de
asemenea, de faptul că nu trebuie să investească sume mari în
aceste electrocasnice de înaltă calitate, economisind bani prin
sfaturile de utilizare mai inteligentă oferite și plata pe utilizare.

Xerox (imprimante)
Xerox permite clienților business să închirieze imprimante,
copiatoare, dispozitive multifuncționale și echipamente de producție
pe o perioadă specificată de contract, de la câteva zile la ani.
Închirierea este însoțită de consumabile, asistență de încredere,
livrare, instalare și dezinstalare. Clienții nu trebuie să suporte
povara unei investiții mari și pot distribui costul pe o perioadă mai
lungă. Modelul de închiriere este potrivit pentru birouri temporare,
birouri de vânzări sau nevoi pe termen scurt, evenimente speciale
care necesită o cantitate mare de materiale tipărite și perioade de
vârf cu sarcină de lucru crescută.

Caracteristici speciale:
Leasing pe o perioadă
specificată de timp cu tarife de
închiriere periodică
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IKEA (mobilier)

Caracteristici speciale:
Leasing de mobilă pe bază de
abonament

IKEA a anunțat în 2019 planul său de a testa ofertele de leasing de
mobilă pe baza unor abonamente în 30 de piețe, pe durata anului
2020, ca reacție la un studiu al pieței. Acest lucru ar permite
produselor sale să fie mai abordabile, accesibile și sustenabile, în
același timp ajutând clienții să se debaraseze de comportamentele
de consum nesustenabile și risipitoare. Cercetarea de piață a
identificat grupurile cheie de consumatori precum studenți, expați și
IMM-uri. Aceste segmente de clientelă doresc să aibă acces la
produse pentru casă cu conexiune emoțională mică și nu pun preț
pe deținerea mobilierului, datorită naturii temporare a necesității,
nevoii de a se muta des și dorinței de a distribui investiția în mobilă
pe o perioadă mai lungă de timp. Acest model permite companiei
să rețină proprietatea asupra mobilei, care poate fi reintrodusă în
buclă prin reutilizare și reparații, înainte de reciclarea finală a
materialelor și pieselor, la finele ciclului de viață funcțională.
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Aprovizionare
circulară

Recuperarea și
reciclarea resurselor

Extinderea duratei
de viață a produsului

Spinnova (fibre
textile)

Toast Ale (bere)

Kaiyo (mobilier)

Vollebak (tricouri)

Mr Ellie Pooh (hârtie)

Rype Office (mobilier
de birou)

BioTrem (veselă)

Orange Fibre (țesături)

Refuse Vehicle
Solutions (autoutilitare
colectare gunoi)

Ecovative (ambalaje)

Nanai (piele de pește
prelucrată)

CoreCentrics
Solutions
(electrocasnice)

Huski Home (paie
pentru băut)

Kaffeeform (cești de
cafea)

Patagonia
(îmbrăcăminte pentru
exterior)

Platforme de
utilizare în comun
(sharing)

Produsul ca serviciu

Airbnb (cazare)

Philips (iluminat)

Spinlister (biciclete)

Rent the Runway
(îmbrăcăminte la
modă)

GetAround or Turo
(automobile)

Bundles
(electrocasnice mari)

Tulerie
(îmbrăcăminte)

Xerox (imprimante)

Edinburgh Tool
Library (unelte) – ar
putea fi și Produsul
ca serviciu

IKEA (mobilier)
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Conducătorul atelierului poate citi cu voce tare răspunsurile corecte. Sau răspunsurile corecte pot fi
proiectate pe ecran/tablă. Sau se poate da o foaie cu răspunsuri în plic pentru a fi deschisă numai
după ce participanții/echipele au terminat de grupat cartonașele.
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INFORMAȚII PENTRU STUDIU SUPLIMENTARE PRIVIND CELE 25 DE COMPANII
FOLOSITE ÎN JOCUL „CORESPONDENȚA CU AFACEREA”
Modele de afaceri Referințe corespondente, surse sau link-uri pentru informații suplimentare
în economia
circulară exemple
Aprovizionare circulară
Spinnova
• https://spinnova.com/our-method/fibre/
(fibre textile)
• https://www.fastcompany.com/90208791/this-startup-wants-to-your-next-t-shirtto-be-made-from-wood
• https://materialdistrict.com/article/wood-based-textile-fibre/
• https://www.worldofchemicals.com/448/chemistry-articles/chemistry-of-textilemanufacturing.html
Vollebak (tricouri)
https://www.vollebak.com/product/plant-and-algae-t-shirt/
Bioterm (veselăde
unică folosință)
Ecovative
(ambalaje)

https://biotrem.pl/en/

• https://ecovativedesign.com
• https://www.businessinsider.com/ecovative-turns-mushrooms-into-packagingikea-dell-2016-8?r=US&IR=T#this-is-styrofoam-it-doesnt-break-down-in-theenvironment--at-least-not-for-more-than-a-million-years-literally-yet-we-use-itin-tons-of-different-types-of-packaging-from-cups-to-building-materials-1
Huski Home (paie
https://www.huskihome.co.uk/home/products/huski-home-100-natural-grasspentru băut)
straws
Recuperarea și reciclarea resurselor
Toast Ale (bere)
• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/brewing-beer-fromsurplus-bread
• https://www.toastale.com
Mr Ellie Pooh
• https://mrelliepooh.com
(hârtie)
• Farah, N. et al. (2014) „Processing of Elephant Dung and its Utilization as a Raw
Material for Making Exotic Paper”, Research Journal of Chemical Sciences Res.
J. Chem. Sci, 4(8), pp. 2231–606. Disponibil la:
http://www.isca.in/rjcs/Archives/v4/i8/15.ISCA-RJCS-2014-134.pdf.
• https://thekidshouldseethis.com/post/84437356027
• https://www.bbc.co.uk/news/business-36162953
Orange Fibre
• http://orangefiber.it/en/
(țesături)
• http://orangefiber.it/en/how-to-turn-citrus-waste-into-a-sustainable-fabric/
Nanai (piele de
https://www.salmo-leather.de
pește prelucrată)
Kaffeeform (cești
https://www.kaffeeform.com/en/
de cafea)
Extinderea duratei de viață a produsului
Kaiyo (mobilier)
• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/the-final-stop-for-qualityfurniture
• https://kaiyo.com/how-it-works#do-you-allow-local-pickups
Rype Office
• https://www.rypeoffice.com
(mobilier de birou) • https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/circular-economyoptions-in-office-furnishing
Refuse Vehicle
• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/remanufacturing-ofSolutions
refuse-vehicles
(autoutilitare
• https://www.refusevehiclesolutions.co.uk
colectare gunoi)
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Modele de afaceri Referințe corespondente, surse sau link-uri pentru informații suplimentare
în economia
circulară exemple
CoreCentrics
• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/a-second-life-returnsSolutions
management-parts-recovery-and-product-repairs
(electrocasnice)
• https://www.corecentricsolutions.com
Patagonia
https://eu.patagonia.com/gb/en/worn-wear-repairs/
(îmbrăcăminte
pentru exterior)
Platforme de utilizare în comun (sharing)
Airbnb (cazare)
• https://www.airbnb.co.uk
• https://www.mccooltravel.com/8-great-airbnb-advantages/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Airbnb
Spinlister
• https://www.spinlister.com/about
(biciclete)
• https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2019/01/03/airbnb-style-bicycle-rentalplatform-spinlister-relaunches-via-oprahs-favorite-bike-firm/#3d10742f538f
• https://en.wikipedia.org/wiki/Spinlister
GetAround
https://www.getaround.com
(automobile)
Tulerie
https://tulerie.com
(îmbrăcăminte,
încălțăminte,
accesorii)
Edinburgh Tool
https://edinburghtoollibrary.org.uk
Library (unelte)
Produsul ca serviciu
Philips (iluminat)
• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/selling-light-as-a-service
• https://www.greenbiz.com/article/how-philips-became-pioneer-circularity-service
• https://www.lighting.philips.co.uk/cases/cases/office/edge
Rent the Runway
https://www.renttherunway.com
(îmbrăcăminte la
modă)
Bundles
https://bundles.nl/en/
(electrocasnice
mari)
Xerox (imprimante https://www.xerox.co.uk/en-gb/office/printer-copier-rental
și copiatoare)
IKEA (mobilier)
• https://www.ikea.com/us/en/this-is-ikea/newsroom/ikea-will-test-furniture-leasingin-30-markets-during-2020-pub1ae9e5e1
• https://uk.reuters.com/article/uk-ikea-sustainability-cities/ikea-to-test-furniturerental-in-30-countries-idUKKCN1RF1ST
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Link-uri web către imaginile folosite în jocul „Corespondența cu
afacerea”
Modele de afaceri
Surse ale sau link-uri la imaginile folosite în jocul „Group the Circular
în economia
Business Models”
circulară exemple
Aprovizionare circulară
Spinnova (fibre textile)

https://spinnova.com/wp-content/uploads/2018/11/Spinnova-Fibres-1024x684.jpg
Vollebak (tricouri)
https://dyk8bhziazfed.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/08/plant-and-algaet300-1376-1376x776.jpg
Bioterm (veselă de unică folosință)
https://industryeurope.com/downloads/4481/download/biotrem1.jpg?cb=493b12efb
431dff28baf3fa3af9563a0&w=640
Ecovative (ambalaje)
https://pbs.twimg.com/media/B8TCwCSCUAAA1vQ.jpg
Huski Home (paie pentru băut)
https://www.huskihome.co.uk/application/files/8515/5741/7446/Huski-HomeGrass-Straws.jpg
Recuperarea și reciclarea resurselor
Toast Ale (bere)
https://www.iamrenew.com/wp-content/uploads/2019/07/Toast-Ale-Banner.jpg
Mr Ellie Pooh (hârtie)
https://www.paperhigh.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x600/9df
78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/l/ele-dung-group-note-books-_9.jpg
Orange Fibre (țesături)
http://orangefiber.it/wp-content/uploads/2017/04/8_noframe-900x900.jpg
Nanai (piele de pește prelucrată)
https://i.pinimg.com/originals/b8/00/71/b80071aeae24b0b47ad73260628fe47f.jpg
Kaffeeform (cești de cafea)
https://www.packaging-gateway.com/wpcontent/uploads/sites/2/2019/10/Kaffeeform-Tassen-aus-Kaffeesatz-1.jpg
Extinderea duratei de viață a produsului
Kaiyo (mobilier)
https://moneydotcomvip.files.wordpress.com/2019/09/aklnwpua.jpeg?quality=85
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Surse ale sau link-uri la imaginile folosite în jocul „Group the Circular
Business Models”
Rype Office (mobilier de birou)
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NL9naTWzDW16kcEQcNBnBMwIH2dVjT1ikGeNMiidE2Cd_15cpXw2xyLioRjbC6hm8yK8w8pgmtrDEdveUsNQ59puln3872dSWNgj88BTdutzhqiM9BphF5BMJNhxPXzTum0Q
Refuse Vehicle Solutions (autoutilitare colectare gunoi)
https://www.epicmediagroup.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/DSC_0546.jpg
CoreCentrics Solutions (electrocasnice)
https://wwwcdn.corecentricsolutions.com/wp-content/uploads/2018/09/p2.jpg
Patagonia (îmbrăcăminte pentru exterior)
https://www.patagonia.com/static/on/demandware.static//Sites/default/dwbeb60e6f/images/seo/1920x1080_patagonia_fitzroy_P6.jpg

Platforme de utilizare în comun (sharing)
Airbnb (cazare)
https://hackernoon.com/hn-images/1*yZ1LPIcXnnW6Ubmp2M-0rQ.png
Spinlister (biciclete)
https://www.netted.net/wpcontent/uploads/sites/14/2015/02/Spinlister_1000x563_2.6.15.png
GetAround (automobile)
https://la.streetsblog.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Getaroundlogo.jpg
Tulerie (îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii)
https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple123/v4/c8/b4/ef/c8b4efc9-af99f6c3-e801-4f8e87c3b08d/source/512x512bb.jpg
Edinburgh Tool Library (unelte)
https://edinburghtoollibrary.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/edinburgh-toollibrary-banner.jpg
Produsul ca serviciu
Philips (iluminat)
https://johnlewis.scene7.com/is/image/JohnLewis/237006205?$rsp-plp-port-320$
Rent the Runway (îmbrăcăminte la modă)
https://media.glamour.com/photos/582f27050700a182135fdead/16:9/w_1280,c_li
mit/rent-the-runway-store.jpeg
Bundles (electrocasnice mari)
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/b1tGHoOx0B9IIVwGFLonGRQiIoFPc1GKBK_TtdIFUdz6w2798-LHFUtSmtl3XbndqefYzjYkb5xV4xQzxzmFLPlT1YWRG8
Xerox (imprimante și copiatoare)
https://3.imimg.com/data3/TD/CU/MY-3885680/xerox-work-center-500x500.jpg
IKEA (mobilier)
https://www.ikea.com/images/66/2d/662d5bb982c13e4b0336f75c08f9f263.jpg?f=s
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Anexa XVI Jocul „Durabilitate și ODDuri - Valul de căldură”
Un joc despre sustenabilitate și obiectivele de dezvoltare durabilă, cu un element de
șansă. Patru sau cinci jucători concurează unul contra celuilalt folosind o tablă de joc.
Jocul durează circa 20-25 de minute.

Materiale necesare:
1. Tablă de joc imprimată A4 (vezi pagina următoare). La fiecare tablă pot juca 4 ori 5
persoane, așa că imprimați câte table aveți nevoie, în funcție de dimensiunea clasei.
2. 16 carduri cu puncte - imprimați și tăiați pentru a lipi cu fața în jos cu Blu Tack pe fiecare
tablă de joc, după cum urmează:

Necesar pentru fiecare tablă de joc:

+10

-5

Neutre
dpdv al
carbonului

→ Tipăriți și decupați
7

→ Tipăriți și decupați
4

→ Tipăriți și decupați 2

→ Tipăriți și decupați 2

Val de
căldură

Crește
nivelul
mării

→ Tipăriți și decupați 1

3. Blu Tack sau un adeziv similar pentru a lipi cardurile cu puncte pe fiecare tablă de joc.
4. Pachet de 16 cartonașe cu întrebări imprimate și decupate. Fiecare jucător va avea propriul
pachet de întrebări, astfel încât toți participanții să poată pune întrebări unii altora
5. Bucățele de hârtie cu care să se acopere răspunsurile, ca mai jos, și care să poată fi
înlăturate ușor în timpul jocului:
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Notă: Acest joc poate fi făcut mai sustenabil prin laminarea materialelor, astfel încât să
fie reutilizabile.

Tabel de joc pentru câte cinci jucători
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Jocul „Durabilitate și ODD - Valul de Căldură” – Reguli
1. Asigurați-vă că aveți toate materialele: 1 tablă de joc cu 16 carduri cu puncte lipite la
întâmplare cu fața în jos, 1 pachet de 16 cartonașe cu răspunsurile acoperite și cel puțin 1
pix.

Cardurile cu puncte se
așază astfel încât punctele
și acțiunile să fie ascunse
de jucători.

Scrieți aici numele
participanților din acest grup.
Jucătorii vor nota punctele
câștigate în dreptul numelui.
La sfârșitul jocului, se
calculează totalul punctelor
pentru a stabili câștigătorul

2. Cardurile cu puncte sunt puse astfel, pentru a ascunde jucătorilor punctele sau acțiunea de
pe card. Aici scrieți numele cursanților care participă în acest grup iar jucătorii vor scrie
punctele câștigate în căsuța din dreptul numelui lor.
3. Scrieți-vă numele în tabelul de scor la baza tabelului de joc. Pentru a începe jocul, un jucător
va ridica un cartonaș cu întrebări și va citi cu voce tare persoanei din dreapta sa întrebarea
conținută precum și cele trei posibile răspunsuri.
4. Numai un jucător răspunde la o întrebare, când îi vine rândul.
5. Dacă persoana dă un răspuns greșit, atunci NU CITIȚI CU VOCE TARE RĂSPUNSUL
CORECT! Aceeași întrebare i se va adresa jucătorului următor, din dreapta, și așa mai
departe, până când se obține răspunsul corect.
6. Jucătorul care răspunde corect la întrebare are dreptul să aleagă un card cu puncte, de ex.:
B:3 (ca în figura de mai sus). Jucătorul descoperă cardul și primește numărul de puncte
găsit. Semnificația cardurilor cu puncte este următoarea:
7. +10 = puncte plus sustenabilitate (jucătorul primește puncte) 5 = puncte minus sustenabilitate
(jucătorul pierde puncte)
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= Plus puncte de durabilitate
(jucătorul primește puncte)

= Neutralitate carbon
(se dublează puncte
actuale ale jucătorului)

= Minus puncte de durabilitate
(jucătorul pierde puncte)

= Val de căldură
(se înjumătățesc punctele
actuale ale jucătorul)

= Crește nivelul mării
(jucătorul preia toate punctele de la
orice alt jucător pe care îl alege)

8. Persoana care pune întrebarea se schimbă, în sensul acelor de ceasornic, după ce a fost
oferit răspunsul.
9. Jocul se termină când toate cardurile cu puncte au fost atribuite (descoperite).
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Întrebări despre durabilitate
(Distribuiți întrebările decupate. Persoana care pune întrebarea este alta de fiecare
dată.)
Care este cea mai exactă definiție a conceptului de dezvoltare
durabilă?
a. „Dezvoltare care răspunde cerințelor prezentului fără a compromite
capacitatea generațiilor viitoare de a își satisface cerințele.”
b. „Dezvoltare care răspunde cerințelor prezentului folosind resursele astfel
încât să asigure creșterea economică maximă.”
c. „Închiderea centralelor alimentate cu combustibili fosili, pentru a reduce
emisiile de CO2.

Răspuns: A
Care sunt trei aspecte principale care trebuie avute în vedere
împreună când se urmărește dezvoltarea durabilă?
a. Ecologic, economic și antreprenorial
b. Social, ecologic și economic
c. Social, de mediu și de durabilitate

Răspuns: B

Completați propoziția: „Durabilitatea slabă...
a. ... plantează mai mulți copaci.
b. ... este favorabilă conservării resurselor.
c. ... permite/duce la epuizarea resurselor naturale.

Răspuns: C

Completați propoziția: „Durabilitatea puternică...
a. ...implică menținerea tuturor formelor de capital independent
unele de celelalte.
b. ... demonstrează problema durabilității.
c. ... permite/duce la epuizarea resurselor naturale.

Răspuns: A

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

167

Tragedia bunurilor comune
a. se produce atunci când resursele sunt aproape epuizate întru-un
ecosistem natural.
b. se produce atunci când o persoană deține o resursă în proprietate.
c. se produce atunci când există o resursă comună pe care diferite
persoane sunt stimulate să o folosească.

Răspuns: C

Care se preconizează că va fi populația lumii în 2050?
a. 9 miliarde
b. 10 miliarde
c. 11 miliarde

Răspuns: B

Produsele realizate din resurse biologice terestre și marine (cum
ar fi plante de cultură, păduri, pește, animale și microorgansme)
sunt cunoscute ca:
a. Organisme modificate genetic
b. Produse ecologice (bioproduse)
c. Produse verzi

Răspuns: B

Care este resursa disponibilă în regiunile lagunelor Szczecin și
Vistula din Polonia?
a. Rezerve de pește cu valoare mică
b. Deșeuri de lemn
c. Cărbune

Răspuns: A
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Câte obiective de dezvoltare durabilă (ODD) cuprinde Agenda
2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU?

a. 17
b. 8
c. 10

Răspuns: A

Fiecare ODD este susținut de o serie de ținte cu obiective
specifice. Câte astfel de ținte sunt în total?

a. 99
b. 1.016
c. 169

Răspuns: C

ODD 1 se referă la sărăcie. Care este ținta urmărită de acest
obiectiv?

a. Reducerea sărăciei cu jumătate până în 2030.
b. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context.
c. Reducerea sărăciei cu 75% până în 2030.

Răspuns: B
Căror țări sunt concepute să se aplice obiectivele de dezvoltare
durabilă?

a. Țărilor cu venituri mici și mijlocii.
b. Tuturor țărilor.
c. Doar țărilor cu venituri mari.

Răspuns: B
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Gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării,
stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor
de biodiversitate. Se leagă în principal de:
a. Obiectivul 2 (Foamete zero)
a. Obiectivul 9 (Industrie, inovație și infrastructură)
c. Obiectivul 15 (viața terestră)

Răspuns: C

Bioeconomia poate contribui la creșterea durabilă a
productivității, la investiții în agricultură, la îmbunătățirea
securității alimentare și nutriționale. Se leagă în principal de:

a. Obiectivul 2 (Foamete zero)
b. Obiectivul 13 (Acţiune climatică)
c. Obiectivul 15 (viața terestră)
Răspuns: C

Bioeconomia poate dezvolta alternative la materialele plastice
din materii prime fosile și poate converti un flux de deșeuri în
componente majore ale unui nou produs. Se leagă de:
a. Obiectivul 9 (Industrie, inovație și infrastructură)
b. Obiectivul 14 (Viața acvatică)
c. Obiectivul 1 (Fără sărăcie)

Răspuns: B

De câte țări a fost semnat documentul ONU „Transformarea lumii
noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”?

a. 173
b. 183
c. 193

Răspuns: C
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Anexa XVII Un set de carduri și două jocuri: „Corespondența cu BE” și „Legătura
cu ODD”
Două jocuri au fost dezvoltate utilizând aceleași carduri pentru a inspira participanții cu privire la
produse inovatoare, deja aflate pe piață și făcute din resurse biologice:

•

Jocul „Corespondența cu BE”

•

Jocul „Legătura cu ODD”

Aceste ateliere sau activități la clasă au fost create pentru a introduce diferite bioproduse, care pot
înlocui produsele tradiționale în viața noastră de zi cu zi și pentru a inspira posibilitățile nelimitate oferite
de bioeconomie. Activitățile încurajează, de asemenea, discuțiile cu privire la legăturile bioproduselor
cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD). Participanții pot juca mai întâi jocul Corespondența
cu BE și apoi jocul Legătura cu ODD, fie în aceeași zi, fie în zile diferite. Fiecare joc durează între 15
minute și 30 de minute și nu necesită cunoștințe prealabile despre bioeconomie.
În ambele jocuri, cardurile au imagini și text corespunzător. Imaginile prezintă fie materiile prime
biologice utilizate, fie produsul final, fie ambele. Textul oferă mai multe informații, cum ar fi beneficiile
și proprietățile acestora.
Textul detaliat poate fi și o continuare a textului de deasupra imaginii – de exemplu:
Păpădia rusească poate fi considerată un
înlocuitor rentabil și prietenos cu mediul pentru
cauciucul natural, deoarece

plantațiile tradiționale de arbori de cauciuc din
zonele subtropicale din Asia de Sud-Est care
asigură 95% din cererea mondială sunt
amenințate de o ciupercă devastatoare, fapt care
face ca prețul cauciucului să fie volatil. Deoarece
păpădia rusească poate crește din abundență în
Europa Centrală și chiar și pe soluri nepotrivite
pentru cultivarea culturilor, reduce dependența de
cauciuc natural. Astfel, materiile prime sunt
transportate pe distanțe mai mici, reducându-se
astfel emisiile corespondente de dioxid de
carbon.

Îndoiți pentru Corespondența cu ODD; Tăiați pentru Corespondența cu BE
Pentru jocul „Corespondența cu BE”, imaginile și textul trebuie decupate complet pentru a crea 76
cartonașe. În schimb, pentru „Legătura cu ODD”, trebuie decupate 35 cartonașe (imaginea și textul
trebuie să fie împreună și nu se vor folosi ultimele trei produse false).
Scopul jocului „Corespondența cu BE” este potrivirea în pereche a textului cu imaginea. Există și trei
seturi de cartonașe cu false bioproduse - Polistiren, Fibre sintetice și Rujuri – pe care elevii trebuie
să le identifice. În mod ideal, ar trebui să existe un animator de seminar care să ajute la determinarea
corectă a perechilor făcute de participanți și să confirme care sunt falsele produse ecologice. Dacă
sunt puțini participanți, jucătorii pot să se întreacă între ei. Dacă există un număr mare de participanți,
se pot forma echipe de 2-4 persoane care vor concura. Fiecare joc poate fi urmat de discuții mai
avansate, utilizând materialul „Informații pentru studiu aprofundat asupra celor 35 resurse și/sau
bioproduse”.
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Instrucțiuni pentru a juca
„Corespondența cu BE”

Aveți:
• 38 cartonașe cu imagini – acestea descriu sau arată materia primă biologică
și/sau bioprodusele.
• 38 cartonașe cu textul corespunzător imaginii – acestea descriu beneficiile,
proprietățile sau caracteristicile speciale ale respectivelor materii prime biologice
și/sau bioproduse reprezentate de cartonașele cu imagini.
• 38 agrafe de birou pentru a atașa cartonașele cu imagini de cartonașele cu text.
Câștigă cine combină primul corect cele două tipuri de cartonașe.
Instrucțiuni:
10. Trei persoane sau trei echipe vor concura cu scopul de a obține numărul cel mai
mare de puncte. Dacă lucrați pe echipe, începeți prin a forma trei sub-grupuri.
11. Fiecare jucător/echipă va primi 11 perechi de cartonașe cu bioproduse reale.
12. Fiecare jucător/echipă va primi 1 pereche de cartonașe cu bioproduse false.
13. Înainte de a începe, amestecați cele 12 perechi de cartonașe.
14. Două alte perechi de cartonașe vor fi puse la mijlocul tabelului.
15. Fiecare persoană/echipă va începe potrivirea celor 12 perechi de cartonașe în
același timp.
16. După ce au fost făcute potrivirile din setul inițial de 12 perechi de cartonașe, fiecare
persoană/echipă poate încerca să potrivească cele două seturi suplimentare de
cartonașe din mijlocul mesei pentru puncte suplimentare. (Jucătorii care apuca
cartonașele extra înainte de a-și termina cele 12 perechi atribuite vor fi penalizați
cu 2 puncte).
17. Fiecare pereche corectă valorează 1 punct.
18. Nu uitați, însă, că există și false bioproduse. Acestea trebuie identificate. Dacă le
identificați corect câștigați 2 puncte. Dacă nu le identificați corect, pierdeți 2 puncte.
19. Jucătorul/echipa care termină primul(a) primește un bonus de 2 puncte.
20. Câștigă jucătorul/echipa cu cel mai mare număr de puncte.
Conducătorul seminarului poate înmâna participanților instrucțiuni scrise sau le poate
prezenta verbal. Cu toate acestea, nu uitați că fiecare set de 12 perechi de cartonașe
pentru fiecare jucător/echipă ar trebui să fie, preferabil, pregătite din timp de către
animatorul atelierului, pentru a se asigura că fiecare set (12 perechi de cartonașe,
inclusiv 1 fals bioprodus) include perechea de cartonașe corectă.
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Instrucțiuni pentru a juca „Legătura cu ODD”

v

Aveți:
•

•
•

35 cartonașe cu imagini și text suplimentar pe verso. Partea din față, cu
imaginea, descrie materia primă biologică și/sau bioprodusele iar pe verso
cartonașul descrie beneficiile, proprietățile sau caracteristicile speciale ale
respectivelor materii prime biologice și/sau bioproduse.
Afișe mari cu toate cele 17 ODD (cu țintele respective scrise pe spate)
Folosiți Blu Tack sau scotch

Scopul jocului este să se conecteze fiecare cartonaș la un ODD cheie.
Instrucțiuni:
1. Prindeți pe perete, pe podea sau pe alte mese afișele cu toate cele 17 ODD-uri.
2. Fiecare dintre cei cinci jucători sau cinci echipe vor primi șapte cartonașe cu
bioproduse reale.
3. Discutați în grupe care bioprodus ar putea contribui la fiecare ODD. Nu uitați că
fiecare bioprodus poate contribui la mai mult de un ODD și fiecare ODD poate avea
o legătură reală cu mai mult de un bioprodus.
4. Plasați bioprodusul lângă ODDul la care acesta contribuie dar, pentru că este un
joc, fiecare ODD are loc pentru maximum 2 produse, astfel încât un bioprodus
va rămâne „pe dinafară” și o echipă va rămâne cu cel puțin un cartonaș în mână.
5. Acum echipele vor explica motivul pentru care au plasat un bioprodus lângă un
anumit ODD. Dacă participanții cad de acord că legătura nu este una validă, echipa
respectivă va trebui să își retragă cartonașul.
6. Echipa cu cele mai puține cartonașe în mână câștigă jocul.

Conducătorul seminarului poate înmâna participanților instrucțiuni scrise sau le poate
prezenta verbal.
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Cartonașe de joc – imprimați și decupați pe linia punctată pentru a crea:
Corespondența cu BE - 76 cartonașe separate – imaginile și textul trebuie decupate separat
Legătura cu ODD – 35 cartonașe separate (imaginea și textul trebuie să rămână împreună; nu
includeți ultimele trei false bioproduse)

Îndoiți aici pentru Legătura cu ODD; Tăiați aici pentru Corespondența cu BE

Curran, un material extras utilizând
fluxurile de deșeuri de rădăcinoase precum
morcovi sau sfeclă de zahăr, poate fi
folosit în diferite aplicații precum ambalaje
de hârtie și carton, vopseluri, straturi
protectoare sau chiar și cosmetice,
deoarece

fibrele sale de nanoceluloză sunt ușoare și
rezistente, făcând ambalajul mai ușor și
mai rezistent. De asemenea sporește
consistența, viteza de uscare și
elasticitatea vopselurilor și lacurilor
protectoare, făcându-le mai durabile și mai
ușor de curățat. Utilizarea deșeurilor de
rădăcinoase previne competiția directă
între terenurile agricole și cele
tehnologice. Pentru producție sunt
necesare mai puțină apă și mai puține
substanțe chimice. Nu se emit gaze toxice.
Aceste proprietăți și beneficii
fac curranul un înlocuitor mai
ecologic pentru aditivii
anorganici performanți.

Păpădia rusească poate fi considerată un
înlocuitor rentabil și prietenos cu mediul
pentru cauciucul natural, deoarece

plantațiile tradiționale de arbori de cauciuc
din zonele subtropicale din Asia de SudEst care asigură 95% din cererea mondială
sunt amenințate de o ciupercă
devastatoare, fapt care face ca prețul
cauciucului să fie volatil. Deoarece păpădia
rusă poate crește abundent în Europa
Centrală, chiar și pe soluri nepotrivite
pentru agricultură, ea reduce dependența
de cauciucul natural. Astfel, materiile prime
sunt transportate pe distanțe mai mici,
reducându-se astfel emisiile
corespondente de dioxid de carbon.
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Insectele, precum buffalo worms (larve de
Alphitobius diaperino), pot fi folosite ca o
alternativă sănătoasă și sustenabilă la
pasta din carne de vită deoarece
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au o concentrație mare de proteine și
grăsimi nesaturate și consumă semnificativ
mai puține resurse. Consumă de 10 ori mai
puțin furaj decât vitele, iar creșterea lor
produce de 100 de ori mai puține gaze cu
efect de seră decât producția de carne de
vită.

Algele Chlorella pot fi folosite pentru a
produce o băutură răcoritoare vegană
sănătoasă, deoarece conțin vitamine
precum B12, minerale și proteine vegetale.
Unul din lucrurile remarcabile la algele
Chlorella este că se dezvoltă de 10 ori mai
repede decât majoritatea plantelor terestre.

Reziduurile de fructe de cacao pot fi
folosite pentru a fabrica alternative
sustenabile și prietenoase cu mediul
pentru lingurile de înghețată, deoarece

folosesc resurse regenerabile, valorificând
deșeuri, și pot înlocui lingurițele obișnuite
din plastic de unică folosință care sunt
aruncate după prima utilizare. Fibrele din
coajă de cacao dau rezistență linguriței și
un gust plăcut de ciocolată.
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Lupinul albastru poate fi utilizat pentru
fabricarea înghețatei adecvată persoanelor
cu intoleranță la lactoză deoarece

este un produs vegetarian, care nu conține
nici lactoză nici gluten. Semințele bogate în
proteine sunt decojite și procesate sub
formă de fulgi subțiri, din care se extrag
apoi grăsimile și mirosurile nedorite, fiind
apoi folosiți la fabricarea înghețatei.

Resturile de pâine, în loc să fie aruncate la
gunoi, pot primi o a doua viață sub formă
de

bere, înlocuind o treime din malțul necesar
fermentării. Fiecare sticlă de bere conține
echivalentul unei felii de pâine care nu a
mai ajuns la gunoi, unde de obicei
fermentează și emite metan. Acest lucru
ajută și la eliberarea unei părți din terenul
folosit pentru cultivarea orzului,
economisește energie și apă și evită CO2
de la o treime din orzul ce nu mai este
cultivat.

Bacteriile pot fi folosite pentru a crește
cărămizi prietenoase cu mediul deoarece

nu implică un proces de ardere, eliminând
astfel emisiile de CO2. Bacteria Sporosarcina
pasteurii este folosită pentru a crește un
ciment durabil. Se tasează nisip în formele
pentru cărămizi și se adaugă bacterii care
îmbracă firele de nisip. Adăugând apă
îmbogățită cu substanțe nutritive printr-un
sistem de irigare, încep să se formeze
cristale de carbonat de calciu. Cristalele
cresc în dimensiuni și după 3-5 zile
produsele sunt gata de utilizare. Procesul
este inspirat din formarea
coralilor, care cresc în tot felul de
forme și rezistă la acțiunea apei și
la eroziune.
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Enzimele sunt folosite în produse de
curățenie precum detergenții deoarece

biocatalizatorii accelerează procesele
biologice și sunt activi chiar și la
temperaturi scăzute. Anumite clase de
enzime elimină particulele de murdărie, în
timp ce altele împiedică boțirea țesăturilor.
Când sunt utilizate enzime, se consumă
mai puțin detergent și mai puțină energie.

Avantajele utilizării izosorbidului vegetal,
derivat pe cale chimică din zahăr, pentru a
fabrica ecrane de smartphone sunt

transparență mare, durabilitate excelentă și
rezistență la șocuri, căldură și condiții
meteo nefavorabile mai mare decât a
plasticului convențional. Acest nou
bioplastic poate fi folosit într-o varietate de
aplicații industriale, precum trape auto,
faruri, bariere sonice transparente pentru
autostrăzi și carcase de aparatură
electronică.

Reziduurile de portocale și alte citrice pot
avea o a doua viață sub formă de

țesături sustenabile pentru fabricarea
eșarfelor și cămășilor. Numai în Italia, se
produc anual 700.000 tone de reziduuri
din producția de citrice. Acestea ar putea fi
valorificate extrăgând celuloza din fibre și
îmbogățind-o cu uleiurile esențiale din
citrice cu ajutorul unor procedee
nanotehnologice.
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Din lemn pot fi extrase fibre textile numite
Tencel sau fibre liocel. Unele din beneficiile
utilizării acestor fibre în fabricarea hainelor
sunt utilizarea materiilor prime regenerabile
din păduri și din plantații gestionate durabil.
Au o capacitate de absorbție a apei cu
50% mai mare ca a bumbacului. Nu se
utilizează substanțe chimice nocive în
producția de fibre. Fibrele sunt reciclabile
și biodegradabile.

Cazeina (proteină) din reziduurile de lapte
poate fi folosită pentru producerea de fibre
textile pentru îmbrăcăminte, precum rochii
sau lenjerie de corp. Fibrele sunt
mătăsoase la atingere, natural
antibacteriene și pot fi colorate cu ușurință.
Procesul de fabricare al fibrelor din
reziduuri de lapte necesită semnificativ mai
puține resurse, iar firele organice sunt
produse în conformitate cu Standardul
global pentru textile organice.

O parte din avantajele utilizării deșeurilor
de frunze de ananas ca materie primă
pentru fabricarea de încălțăminte este
valorificarea deșeurilor și reziduurilor din
procesul de producție al ananasului,
precum și faptul că fibrele sunt hidrofuge,
antialergice, călduroase și permit circulația
aerului.
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Utilizarea biomasei algale pentru
fabricarea unor produse precum
încălțămintea de înot poate contribui la
rezolvarea problemei puse de înfloririle
algale, care amenință ecosistemele
marine, deoarece acestea consumă
oxigenul și blochează lumina necesare
faunei acvatice.

Frunzele de măslin pot fi alternative
naturale și prietenoase cu mediul la agenții
de tăbăcire clasici deoarece

pielea astfel tăbăcită este extrem de
prietenoasă cu pielea utilizatorului.
Procesul valorifică deșeurile de frunze
verzi care, de obicei, erau arse în timpul
recoltei în zona mediteraneeană. De
asemenea, elimină utilizarea acizilor toxici
și a sărurilor metalelor grele (precum
sulfatul de crom III) din procesul de tratare
a pieilor.

Fibrele naturale produse folosind un
amestec de alge islandeze, lemn de
mesteacăn și zinc medical sunt mai
prietenoase cu mediul decât produsele de
bumbac deoarece

producția lor folosește 97% mai puțină apă
și emite 90% mai puțin CO2 decât
producția de bumbac. Algele, recoltate o
dată la doi ani din apele limpezi precum
cristalul ale Islandei, sunt uscate și
mărunțite fin cu o moară specială cu jet.
Pulberea fină este apoi amestecată cu praf
de zinc și celuloză de mesteacăn, apoi
sunt toarse în fire utilizând o procedură
brevetată care reține toate vitaminele și
mineralele din algele
islandeze de înaltă calitate în
țesătura finală.

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

179

Tricoul fabricat din pastă de lemn de
eucalipt, mesteacăn și alge se poate
degrada în numai 12 săptămâni și devine
hrană pentru toate animalele din sol. Astfel
tricourile vechi pot fi aruncate sau pur și
simplu îngropate în grădină sau puse la
compost.

Iasca poate fi utilizată pentru producerea
unor produse vegane suple asemănătoare
cu pielea, precum

portofele, brățări de ceas, șepci etc. Aceste
ciuperci sunt recoltate natural, uscate până
la un an, decojite și apoi procesate. Pielea
care rezultă este absorbantă,
antibacteriană și are proprietăți antiseptice.

Tărâțele de grâu pot fi o materie primă
alternativă pentru producția de veselă de
unică folosință prietenoasă cu mediul
deoarece

procesul lor de producție nu necesită
cantități importante de apă, resurse
minerale sau compuși chimici. Aceste
produse se pot biodegrada în 30 de zile.
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Cum pot fi valorificate reziduurile de mere
sub forma unui rucsac vegan?

Coaja de măr poate fi uscată, măcinată în
pulbere fină și amestecată cu 50%
poliuretan. Amestecul este aplicat pe o rolă
de țesătură de bumbac rezistentă la rupere
și apoi încălzit pentru a produce o pânză
durabilă și rezistentă la intemperii.

Cum pot fi valorificate subprodusele de
tipul pielii de pește din industria pescuitului
și din industria alimentară?

Transformând aceste subproduse în piele
pentru fabricarea poșetelor, genților,
rucsacilor, curelelor, pantofilor și articolelor
de îmbrăcăminte etc.

Seva copacului sapodilla poate fi utilizată
pentru a produce gumă de mestecat
prietenoasă cu mediul deoarece

produsele obișnuite conțin o bază de
cauciuc umplut cu material plastic care nu
putrezește pe caldarâm, pe când această
gumă de mestecat este alternativa complet
vegană și biodegradabilă.
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Cum poate fi transformat zațul de cafea în
produse noi precum căni de cafea sau
farfurioare?

Amestecând aceste reziduuri cu fibre
vegetale, celuloză și o rășină biopolimerică
și utilizându-le în procese de injectare în
mulaj, pentru a produce căni de cafea și
farfurioare reutilizabile, stabile și care se
pot spăla.

Bălegarul de elefant poate deveni hârtie
deoarece

Până la 50% chiar 60% din bălegar constă
în fibre nedigerate de plante ierboase, de
fructe și de celuloză. Astfel, gunoiul de
grajd al elefanților poate fi spălat și fiert
pentru sterilizare. Apoi poate fi amestecat
cu alte deșeuri de hârtie pentru a face o
pastă ce este uscată ulterior și tratată la fel
ca orice fel de hârtie obișnuită.

Carapacele crustaceelor și moluștelor,
deșeuri ale industriei piscicole, pot fi
valorificate ca materie primă în producția
de ambalaje de plastic. Acest material de
ambalaj este compostabil, antimicrobian și
prelungește durata de păstrare a fructelor
de mare proaspete.
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Cel puțin 4.000 tone/an de lac standard pot
fi înlocuite cu un lac derivat din subproduse
rezultate din procesarea industrială a
tomatelor (în principal pielițe). Acestea ar
permite o reducere a emisiilor de CO2-eq
de 2 tone/an. Numai în Italia se folosesc
650.000 tone de ambalaje de metal anual.
Prin înlocuirea lacului standard folosit la
cutiile metalice cu lac ecologic pe bază de
pielițe de roșii s-ar reduce
semnificativ emisiile, cu circa
1 milion kg de CO2/an.
Un spray produs pe bază de reziduuri
organice poate face mâncarea să rămână
proaspătă mai multă vreme.

Acesta este un spray protector comestibil,
pentru fructe și legume foarte perisabile.
Nu are gust, este hipocaloric și este obținut
din resturi de produse alimentare precum
cotoare de pere, coji de fructe, semințe și
altele. Principalele constituente ale acestui
strat protector comestibil sunt glicerolul și
fosfatidele, care formează și
biomembranele plantelor superioare.
Datorită structurii lor moleculare, lipidele
inodore și insipide sunt
nesolubile în apă și oferă o
protecție permanentă față de
umezeală și gaze.
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Uleiul presat la rece este un fel de suc
proaspăt stors din semințele anumitor
plante, conținând substanțe nutritive
naturale ale acestora. Este nerafinat și
bogat în acizi grași esențiali, vitamine
liposolubile, lecitină, fitosteroli și minerale
valoroase pentru sănătatea oamenilor.
Semințele sunt procesate utilizând o
tehnologie pentru presarea la rece a
semințelor, ceea ce înseamnă că uleiul
este presat mecanic, la temperatură mică.
Astfel acizii grași esențiali se
regăsesc în uleiul de in.
Săpunul din semințe de in
asigură o îngrijire mai bună a pielii,
regenerează și calmează.
Hrana pe bază de proteine din insecte ar
putea fi produsă din musca Hermetia
illucens (black soldier fly). Aceste insecte
pot converti 60% din deșeurile organice în
proteine, lipide și alte substanțe utile, fiind
vorace și crescând repede o masă
corporală proteică și bogată în lipide.
Biomasele din insecte sunt apoi
transformate în furaj printr-un
sistem de producție eficient și
sustenabil bazat pe economia
circulară.
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Substanțe nutritive pentru utilizarea
biogazului ca alternativă biologică și
nepoluantă la procesele chimice de
curățare a ruginii.

Rugina este formată pur și simplu din
atomi de fier care au reacționat cu
oxigenul. Există unele microorganisme,
precum bacteriile, care consumă fier.
Pentru a obține acest element important,
bacteria produce siderofore, molecule
proteice care capturează atomii de fier și îi
incorporează în structura lor. Din acest
motiv, sideroforele sunt utilizate ca produs
biodegradabil de curățare a ruginii. Pentru
a utiliza sideroforele în procese de curățare
a ruginii, ASA Spezialenzyme
a dezvoltat o procedură care
folosește bacterii din specia
Streptomyces olivaceous.

Deșeuri agricole folosite la fața locului, în
India, pentru a fabrica produse de igienă.

Acest produs este complet compostabil și
destinat rezolvării problemelor cu gunoiul
în mediul rural și urban, asigurând în
același timp și durabilitatea de mediu.
Eliminarea tampoanelor Anandi se face
prin îngropare, pentru a se descompune în
compost. Se recomandă compostarea
deoarece aceasta este o metodă ecologică
comparativ cu alte modalități de eliminare.
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Aceste materiale sunt complet
biodegradabile și provin din surse complet
biologice, putând concura în ceea ce
privește caracteristicile și procesabilitatea
cu polimerii standard și alte materiale
plastice pe bază de ulei. Se pot ajusta
după nevoile fiecărui produs și fiecărei
aplicații. Materialul poate rezista la
temperaturi de peste 100 grade Celsius și
are o durată de utilizare estimată la 1 - 50
ani, în funcție de compoziția
amestecului, cu proprietăți
stabile la depozitare.

Aceste paie comestibile sunt făcute din
zahăr, amidon de porumb, gelatină, făină și
apă. EcoStraws nu se dizolvă în băuturi și
își păstrează forma până la 50 minute. Se
comportă ca un burete, absorbind gustul
băuturii. Astfel, utilizatorii pot mânca paiul
după ce și-au terminat băutura.

Aquafaba poate fi folosit ca înlocuitor de
ouă pentru maioneze fine și cremoase,
care să facă deliciul veganilor. Aquafaba
este apa bogată în proteine rămasă de la
gătitul năutului și care în mod obișnuit se
aruncă. Crearea unor sosuri-condiment
utilizând această apă este considerată a fi
sustenabilă deoarece folosește surplusul
de ingrediente.
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Polistirenul este larg răspândit ca material
pentru ambalaje deoarece are mai multe
beneficii. Este ușor, rezistent la apă și la
bacterii. Este un excelent izolator termic și
absoarbe șocurile. Poate fi turnat în forme
și dimensiuni din cele mai diverse. Aceste
avantaje, combinate cu costul scăzut de
producție îl fac produsul ideal pentru
ambalarea bunurilor care trebuie
transportate.

Avantajele firelor sintetice le-au făcut să fie
unele din cele mai populare materii prime
pentru fabricarea îmbrăcămintei. Rezistă la
pete și nu se șifonează ușor. Astfel sunt
ideale pentru spălări regulate și purtarea zi
de zi. Calitățile hidrofuge și durabilitatea lor
le-au făcut populare pentru utilizarea în
echipamente de exterior și anti intemperii.
De asemenea sunt elastice și puternice,
suportând greutăți mari fără a se rupe. Pe
lângă aceste mari avantaje, sunt mult mai
ieftine decât alte materii prime
folosite pentru fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte.
Cosmeticele, inclusiv rujul de buze,
datează din antichitate. În timp, rujului de
buze i-au fost aduse numeroase
îmbunătățiri. Ingredientele de bază sunt
ceară, ulei, alcool, pigment, antioxidanți și
emolienți. Ceara conferă structură rujului
solid. Numeroase rujuri moderne folosesc
ceară de parafină derivată din petrol.
Pigmentul folosit pentru culoare provine și
el dintr-o varietate de materii organice sau
anorganice.
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Informații pentru studiu suplimentar cu privire la cele 35 de resurse și/sau produse ecologice folosite
în cele două jocuri
Resurse
biologice
(și/sau
produse
ecologice
noi)

Surse/link-uri la imaginile
folosite în jocul
Corespondența cu afacerea

Curran în lacuri,
ambalaje,
cosmetice

http://products.biostep.eu/fileadmin/Other_FP7/Paint_pro
cedure.jpg

Păpădia rusească
ca înlocuitor al
cauciucului natural

https://www.unimuenster.de/news/data/img/2015/04/76
35-9g7sOM50-previewL.jpg

Insectele ca
alternative la
carnea tocată de
vită
Băutură
răcoritoare vegană
din alge Chlorella

https://icdn5.digitaltrends.com/image/di
gitaltrends/bug-burger-space10-ikeatest-kitchen.jpg

Lingurițe de
înghețată din coji
de cacao

https://lifestyledrinks.online/media/image/85/d3/d9/hel
ga-algen-drink-chlorella-algen-0-29l-24pet-flaschen10922459d51b148dd88.jpg
https://en.reset.org/files/imagecache/sc
_832x468/2019/04/01/spoontaibleloeffel-aus-kakao2.jpg

Înghețată din lupin
albastru

https://c8.alamy.com/comp/W1X936/wa
ffle-cone-with-purple-lilac-ice-cream-onthe-dark-gray-background-decoratinglupines-W1X936.jpg

Din pâine veche la
bere

https://www.iamrenew.com/wpcontent/uploads/2019/07/Toast-AleBanner.jpg

Cărămizi crescute
din bacterii

https://i0.wp.com/biomason.com/wpcontent/uploads/2014/04/6bricks-4960x525_c.jpg

Detergent cu
enzime

https://5.imimg.com/data5/VD/LH/MY13547509/detergent-enzymes500x500.jpg
http://web.tradekorea.com/upload_file2/
product/758/P00295758/cbe9caa5_214
d3947_c68b_429e_b8d7_7e12988512f
9.jpg

Izosorbid vegetal/
rășină
policarbonat din
plante

De la reziduuri de
portocale și alte
citrice la țesături
sustenabile

https://y6auj24xr4y3qq95tz7io6uuwpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2017/09/OrangePeels-Banners_Zatevakhin900x600.jpg

Surse/link-uri pentru informații suplimentare

• http://products.bio-step.eu
• https://www.cellucomp.com/blog/article/curran-a-microfibrillatedcellulose-mfc-wonder-product-1
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• http://products.bio-step.eu
• https://phys.org/news/2015-06-natural-rubber-dandelions.html
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://bugfoundation.com/our-burger.html
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
• https://lifestyle-drinks.online/en/products-on-request/helga-purealga-drink/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
• https://en.reset.org/blog/spoontainable-making-summer-moresustainable-edible-cocoa-ice-cream-spoons-04062019
• http://engnews24h.com/breakthrough-2020-award-spoontainable/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• http://www.biostep.eu/fileadmin/BioSTEP/Bio_documents/BioSTEP_Bioeconom
y-in-everyday-life_Glasgow_Exhibition-Guide.pdf
• https://biooekonomie.de/en/lupin-ice-cream-sustainable-dessert
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
• https://www.toastale.com/impact/
• https://edition.cnn.com/2017/11/14/world/toast-ale/index.html
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
• http://products.bio-step.eu
• https://www.inc.com/kevin-j-ryan/best-industries-2016sustainable-building-materials.html
• https://goexplorer.org/growing-bricks-with-bacteria/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/eu_bioecnomoy_ap
artment_katalog.pdf
• https://bioplasticsnews.com/2019/10/29/south-korea-japan-biopolycarbonate/
• https://www.mchemical.co.jp/en/products/departments/mcc/sustainable/produ
ct/1201026_7964.html
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
• http://orangefiber.it/en/how-to-turn-citrus-waste-into-asustainable-fabric/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
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Resurse
biologice
(și/sau
produse
ecologice
noi)

Surse/link-uri la imaginile
folosite în jocul
Corespondența cu afacerea

Fibre Tencel sau
liocel din lemn

https://ecotouch.com.au/wpcontent/uploads/2018/08/tenceleucalyptus_grande.jpg

De la reziduuri de
lapte la țesături

https://www.chinadaily.com.cn/photo/im
ages/attachement/jpg/site1/20110616/0
02170196e1c0f63adc404.jpg

Încălțăminte din
fibre din reziduuri
de frunze de
ananas

https://danandmez.com/content/upload
s/2019/05/ananas-anam-pinatexona691-1.jpg

Încălțăminte de
înot din biomasă
algală

https://media.treehugger.com/assets/im
ages/2017/05/4464986156_ec0c4e978
4_b.jpg.860x0_q70_crop-scale.jpg

Agenți de tăbăcire
din frunze de
măslin

https://www.herbal-supplementresource.com/wpcontent/uploads/2019/07/OliveLeaves2.
jpeg

Fibre din alge
islandeze, lemn de
mesteacăn și zinc
medical
Tricou din pastă
de lemn de
eucalipt,
mesteacăn și alge
Piele din iască

https://cdn2.fcdn.com/contestentries/1229468/32420
38/5a5fd2d8e4e7b_thumb900.jpg

Veselă din tărâțe

Rucsac din coji de
mere

Marochinărie din
piele de somon
Gumă de
mestecat din
Sapodilla
Cești de cafea și
farfurii din zaț de
cafea

https://dyk8bhziazfed.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2019/08/plant-andalgaet-300-1376-1376x776.jpg
https://c8.alamy.com/comp/BXBETH/tin
der-bracket-fungus-hoof-fungus-tinderpolypore-horses-hoof-fomesBXBETH.jpg
https://industryeurope.com/downloads/4
481/download/biotrem1.jpg?cb=493b12
efb431dff28baf3fa3af9563a0&w=640
https://i0.wp.com/stylewithasmile.co/wpcontent/uploads/2019/04/IMG_8336.jpg
?w=3420&ssl=1
https://img4.mashed.com/img/gallery/8mistakes-everyone-makes-whencooking-salmon/removing-the-skin.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0076/0
522/3537/products/True-Gum-3flavours-biodegradable-gum-no-plasticangle-Marvels.jpg?v=1550970461
https://www.designboom.com/wpcontent/uploads/2018/07/kaffeeformreusable-coffee-cups-made-oldrecyclable-coffee-grounds-designboom1200.jpg
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Surse/link-uri pentru informații suplimentare

• Hutten, I. M. (2016) Handbook of Nonwoven Filter
Media.(https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/lyocell )
• https://www.lenzing.com/sustainability/production
• https://spinnova.com/our-method/fibre/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/eu_bioecnomoy_a
partment_katalog.pdf
• https://cordis.europa.eu/article/id/135536-making-clothes-frommilk
• https://sewport.com/fabrics-directory/milk-fabric
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://skizoshoes.com/material-v2/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://mashable.com/article/kanye-west-yeezy-algae-shoessustainable/?europe=true
• https://www.vivobarefoot.com/uk/blog/may2017/vivobarefootxbloom
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/eu_bioecnomoy_a
partment_katalog.pdf
• https://internationalleathermaker.com/news/fullstory.php/aid/384
1/Olive_leaf_tanning_specialist_to_speak_at_Automotive_Conf
erence.html
• https://www.ackermann-leather.com/en/onlineshop/collections/eco/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://www.vitadylan.com
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
• https://www.vollebak.com/product/plant-and-algae-t-shirt/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://fashionunited.uk/news/business/sustainable-textileinnovations-mushroom-leather/2018051429598
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://biotrem.pl/en/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://www.nuuwai.com/pages/materials
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
• https://www.salmo-leather.de/en/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
• https://www.truegum.com/ingredients/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pd
f
• http://www.biostep.eu/fileadmin/BioSTEP/Bio_documents/BioSTEP_Bioeconom
y-in-everyday-life_Glasgow_Exhibition-Guide.pdf
• https://www.kaffeeform.com/en/story/
• https://be-rural.eu/wpcontent/uploads/2020/05/BE_Rural_Latvia_Brochure_ENGL.pdf
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Resurse
biologice
(și/sau
produse
ecologice
noi)

Surse/link-uri la imaginile
folosite în jocul
Corespondența cu afacerea

Surse/link-uri pentru informații suplimentare

Hârtie din bălegar
de elefant

https://www.paperhigh.com/media/catal
og/product/cache/1/thumbnail/600x600/
9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/
e/l/ele-dung-group-note-books-_9.jpg

Carapace de
crustacee în
ambalaje de
plastic.
Biolac din pielițe
de tomate pentru
conserve de metal
Spray din reziduuri
organice
Săpunuri din
semințe de
in/dovleac/susan/c
himen negru/ulei
de chia presat la
rece
Deșeuri organice
transformate în
furaj proteic
Alternativa la
procese chimice
de înlăturare a
ruginii
Deșeuri agricole în
produse sanitare
Fabricarea
produselor de lux
din zahăr, amidon
de porumb și ulei
de gătit
Paie comestibile
din zahăr, apă,
amidon de porumb
și gelatină; făină
cu apă și din paste
făinoase
Utilizarea
surplusului de
ingrediente pentru
a crea condimente
sustenabile

https://www.cuantec.com/

https://www.bbc.co.uk/news/business-36162953
https://thekidshouldseethis.com/post/84437356027
http://www.ecomaximus.com
https://mrelliepooh.com
https://www.cuantec.com/

https://www.tomapaint.com/

https://www.tomapaint.com/

https://apeelsciences.com/

https://apeelsciences.com/

http://e-shop.filla.com.mk/productcategory/%d1%81%d0%b0%d0%bf%d
1%83%d0%bd%d0%b8/

http://e-shop.filla.com.mk/productcategory/%d1%81%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%b8/

https://nasekomo.life/

https://nasekomo.life/

http://asa-enzyme.com/

http://asa-enzyme.com/

https://aakarinnovations.com/

https://aakarinnovations.com/

https://www.craftingplastics.com/nuatan

https://www.craftingplastics.com/nuatan

https://ecostraws.ie/

https://ecostraws.ie/

https://rubiesintherubble.com/

https://rubiesintherubble.com/

•
•
•
•

NA – Acesta nu este produs ecologic

Polistiren

https://sc01.alicdn.com/kf/H3576e43f177
b468d8d6240aac5f0b52fx/223439956/H
3576e43f177b468d8d6240aac5f0b52fx.j
pg

Fibre sintetice

https://www.songwon.com/assets/files/c
ontent/textile_content.png

NA – Acesta nu este produs ecologic

Ruj de buze

https://www.kcet.org/sites/kl/files/thumbn
ails/image/earth-focus_petroleumproducts_lipstick.jpg

NA – Acesta nu este produs ecologic
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Anexa XVIII Careuri de cuvinte încrucișate din bioeconomie
Careurile de cuvinte încrucișate constituie o metodă simplă, amuzantă și inovativă de a ajuta elevii să
rețină termenii tehnici explicați în timpul orei. Jocurile pot fi jucate de persoane de toate vârstele, în orice
limbă și pot fi avea niveluri diferite de dificultate, adaptate participanților. Dificultatea depinde de numărul
și tipul cuvintelor, de dimensiunea careului, de numărul rândurilor și coloanelor și este mai mare dacă
lista de cuvinte de găsit nu este dată participanților. Mai jos sunt două exemple care utilizează
instrumentul online „word search”, parte din „Discovery Education’s Puzzlemaker”
(http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp), dar utilizând acest link
profesorii pot să compună propriile careuri potrivite clasei lor. Cuvintele încrucișate pot fi rezolvate
individual sau în grup, pot fi tipărite sau rezolvate online. După crearea careului de cuvinte încrucișate,
instrumentul online furnizează un link web. Acest link poate fi comunicat participanților, cărora li se poate
cere să completeze careul online.

Căutare mai ușoară – 10 cuvinte ascunse

Găsiți aceste cuvinte: renewable, culture, collagen, chitosan, fertiliser, sustainable, grassland, Macedonia, algae, innovation (regenerabil, cultură, colagen, chitosan, îngrășământ, sustenabil, pajiște,
Macedonia, alge, inovare). Sfat: Cuvintele pot fi pe verticală, pe orizontală, pe diagonală sau invers.

Căutare mai dificilă – 15 cuvinte ascunse
A J A R C D H P E M U K S E N
L J Q M E O L L O R L U K L L
G S U I T S L T R L S C H B W
A S A N E O I L W T A G Z A C
E A C G O B B L A A L N T W H
S M U B I I V I I G Q Y D E I
U O L Z O W N N S T E M L N T
F I T F J A O K C C R N K E O
P B U B B D Y B V Z C E E R S
R E R L E G N I M R A F F H A
L V E C N O I T A V O N N I N
G R A S S L A N D C A R B O N
B M C D E P U H G X P A Y N Y
X A P H F C J C M J S W C C A
K K T L K C A D I M I Z O M P

Găsiți aceste cuvinte: algae, biomass, aquaculture, grassland, carbon, oil, collagen, renewable, chitosan, Macedonia, sustainable, fertiliser, innovation, Poland, farming (alge, biomasă, acvacultură,
pajiște, carbon, petrol, colagen, regenerabil, chitosan, Macedonia, sustenabil, îngrășământ, inovare,
Polonia, agricultură).

Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei

191

Sfat: Cuvintele pot fi scrise pe verticală, pe orizontală, pe diagonală sau invers.
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