
  



  

Aim 

  

Obiective 

 Să descrie efectul pe care activitatea umană îl are 
asupra Pământului.  

 Să definească amprenta de carbon și să înțeleagă cum 
este aceasta afectată de către activitatea noastră. 

 Să sugereze moduri prin care ne putem reduce 
amprenta de carbon și prin care putem contribui la 
protejarea mediului și să le aplice în acțiunile 
desfășurate zilnic. 

 
 
 



  

Multe dintre activitățile noastre zilnice necesită energie.  
Gândește-te doar la rutina ta de dimineață - care este? 

 

Pentru micul dejun, mie îmi place pâinea prăjită  cu 
un pahar de suc proaspăt de portocale. Apoi, mama 

mă duce cu mașina la școală. 
 

 
Ceasul meu deșteptător sună la 7 a.m. Mă trezesc, 
fac un duș și mă spăl pe dinți. Am o nouă periuță 

de dinți electrică! 
 

Ce este amprenta ta de carbon? 



  

Chiar și aceste simple lucruri pe care le considerăm garantate, necesită 
energie. 

Pâinea prăjită – este făcută cu un prăjitor electric. 
 
 
 
Sucul de portocale – este făcut din portocale care cresc în   
                              alte țări. 
 
 
Mașina – merge alimentată de combustibil fosil. 
 
 
 

Ce este amprenta ta de carbon? 



  

Ceasul deșteptător – folosește baterii. 
 
 
 
Dușul – folosește gaz pentru a încălzi apa. 
 
 
Periuța de dinți electrică – folosește curent electric pentru  
                                       a se încărca. 
 

Energia necesară pentru toate aceste simple activități de rutină, produce 
un gaz numit dioxid de carbon. Acesta este cunoscut ca fiind un gaz „cu 
efect de seră” deoarece reține căldura, cauzând încălzirea globală a 
Pământului. Cu cât este mai mult dioxid de carbon eliberat în atmosferă, 
cu atât este mai rău pentru mediu. 

Ce este amprenta ta de carbon? 



  

Ce mici schimbări ai putea face? 
 
 

Cantitatea de dioxid de carbon pe care tu o produci în urma activității tale 
zilnice reprezintă amprenta de carbon. Tot ceea ce facem are un impact 
asupra mediului ambient. Dacă vom face mici schimbări în rutina noastră 
zilnică, ne-am putea reduce amprenta de carbon și am putea avea un 
efect pozitiv asupra mediului.  

Ce este amprenta ta de carbon? 



  

Transportul 
 

În ce fel ar putea 
 aceste sugestii reduce  

amprenta ta de carbon? 
 

    Folosește transportul în     
    comun! 
În cazul în care mai  
multă lume ar folosi  

autobuzele și trenurile, 
 s-ar folosi mai puțin 

combustibil pe persoană  
și acest lucru înseamnă 

 mai puțin dioxid de  
carbon produs! 

Fă o plimbare! 
Te vei simți mai bine 
bucurându-te de aerul 
curat și vei face și  
exercițiu fizic în același 
timp. 

Are școala ta rastel  
pentru biciclete și 
motociclete? 
Dacă da, folosește-ți propria 
energie pentru a te deplasa 
la școală și a-ți reduce 
amprenta de carbon! 

           Chiar ai nevoie  
             să mergi cu mașina? 

În cazul în care răspunsul  
este da, încearcă să folosești mașina 
în comun cu altcineva. Și în acest fel 

poți reduce cantitatea de dioxid de 
carbon produsă. 



  

Acasă 

Poți să fii eficient în 
folosirea curentului 

acasă? 

Scoate din priză! 
Lăsând aparatele 
electrocasnice în standby, 
acestea continuă să 
folosească energie. Dacă nu le 
folosești, oprește-le.  

Stinge lumina! 
Stinge luminile când 
părăsești o încăpere. Este un 
mod simplu de a stopa 
irosirea curentului electric.  

Becuri economice! 
Investește în becuri 
economice pentru casă. 
Acestea durează cu 15% 
mai mult și folosesc cu 
80% mai puțină energie 
decât cele obișnuite. 
Acest lucru îți va 
economisi atât bani cât și 
curent electric. 

Spălare cu apă rece! 
Setează mașina ta de 

spălat vase și de spălat 
haine pentru a spăla cu 
apă mai rece. 90% din 

energia necesară este 
folosită pentru încălzirea 

apei. 



  

 

Alimente 
Chiar și mâncarea pe care  
o consumi îți poate afecta 

amprenta de carbon. 
 

Pe locuri, fiți gata, 
gătește! 
Găting mâncarea pe 
care o consumi, 
folosești mai puțină 
energie datorită 
faptului că aceasta 
nu va necesita 
împachetare.  
Îți place să gătești? 
Care este mâncarea 
ta preferată? 

Mănâncă produse 
locale! 

Știi de unde provine 
mâncarea pe care o 
mănânci? Ai putea  

să cumperi alimente 
 care au fost 

produse local? În 
acest fel, se va folosi 

mai puțină energie 
în transportul 

alimentelor tale din 
alte țări. 



  

Alimente 
Chiar și mâncarea  
pe care o consumi  

îți poate afecta 
amprenta de carbon. 

 

Pungă pe viață! 
Poți folosi și refolosi 
punga 
de mai multe ori, 
reducând astfel 
deșeurile și 
îmbunătățindu-ți  
amprenta de carbon. 

Cultivă-ți propriile produse! 
Încearcă să-ți cultivi propriile 
produse. Tot de ceea ce ai nevoie este 
un ghiveci, pământ, câteva semințe și 
un loc luminos. Ce ai putea cultiva? 

Mănâncă alimente de 
sezon! 

Mâncând produse care 
sunt de sezon, va fi 

nevoie de mai puțină 
energie pentru 

transportul produselor 
 din alte țări și 

refrigerarea  
acestora.  



  

Redu, Refolosește și 
Reciclează 

Dacă produci mai puține 
deșeuri, îți poți reduce 

amprenta de carbon. Poți 
deveni un eco-războinic 

acasă și la școală, 
încurajând lumea să reducă, 

să refolosească și să 
recicleze. 

Redu! 
Redu deșeurile pe care le 
creezi. Chiar ai nevoie de 
toate acele împachetări? Ai 
putea folosi acea hârtie  
din nou? Reducându-ți 
deșeurile îți reduci și 
cheltuielile. Îți dai  
seama de ce? 

                Compost! 
Chiar și resturile  

de mâncare pot fi  
reciclate. În loc să le 

 arunci, transformă-le 
 în compost! 



  

Redu, Refolosește și 
Reciclează 

Dacă produci mai puține 
deșeuri, îți poți reduce 

amprenta de carbon. Poți 
deveni un eco-războinic 

acasă și la școală, 
încurajând lumea să reducă, 

să refolosească și să 
recicleze. 

 

Reciclează! 
În cazul în care nu-l mai 

poți folosi, reciclează-l! 
Sortează-ți deșeurile 

pentru a vedea care pot fi 
reciclate. Reciclarea  

materialelor folosește 
 mai puțină energie 

 decât crearea lor. 

Refolosește! 
Înainte de a arunca orice  
lucru, gândește-te dacă ar  
putea fi refolosit. Pungile de  
plastic, hârtia, cartonul și 
chiar  
hainele pot toate fi 
refolosite. Ai putea 
organiza la școală 
o tarabă pentru 
„Schimburi de  
uniformă”. Ai putea 
organiza și un concurs  
de modelaj artistic cu 
materiale reciclabile. 



  

Meșter la 
grădinărit 

Toată lumea are nevoie de 
energie ceea ce înseamnă 
că fiecare are o amprentă 
de carbon. Un simplu act 
de plantare a unui copac, 
ajută la contrabalansarea 
amprentei tale de carbon. 

Apucă-te de grădinărit! 
Ieși în grădină și plantează! Nu 
doar că vei înfrumuseța mediul 
dar vei face și exercițiu fizic și te 
vei simți mai bine. Pentru 
început, nu ai nevoie  
de foarte mult spațiu,  
doar un ghiveci și  
puțin compost. 

Plantează un copac!  
Copacii absorb dioxidul de carbon 

și eliberează oxigen. Plantând 
copaci vei ajuta la restabilirea 

echilibrului în atmosferă. 



  

Acum că înțelegi puțin mai mult despre amprenta ta de carbonm,  
poți începe să faci mici schimbări care vor face o mare diferență în 

lume. 

 
Lumea este în mâinile noastre! 

Să avem grijă de ea! 
 


