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Săptămâna 9-13 mai 2011 este şi o “săptămână verde” în 10 licee din ţară care participă la
“GREEN WEEK în licee” - evenimentul de educaţie non-formală organizat de Reprezentanţa
Comisiei Europene din România, pentru informarea şi sensibilizarea tinerilor în privinţa utilizării
eficiente a resurselor naturale.      

Pe parcursul unei ore de proiecţii şi discuţii, invitaţi speciali – reprezentanţi ai unor ONG-uri din
domeniul “verde” – vor atrage atenţia tinerilor asupra problematicii legate de epuizarea sau
deficitul de resurse şi vor oferi exemple de buna practică, lansând în acelaşi timp un apel pentru
un stil de viaţă sustenabil. 

Evenimentul precede conferinţa GREEN WEEK, cea mai mare conferinţă anuală europeană pe
politici  de mediu, care va avea loc la Bruxelles la sfârşitul lunii mai. Aflată la cea de-a 11-a
ediţie, GREEN WEEK s-a impus ca un eveniment major pentru toţi cei implicaţi în protecţia
mediului.Tema de anul acesta, “utilizarea eficientă a resurselor naturale” reprezintă o iniţiativă
prioritară în strategia Comisiei Europene pentru acest deceniu.

Invitaţi speciali:
WWF – România, OCEANIC CLUB, REPER 21, STOP CO2, BIKE WALK

La ce se referă “Utilizarea eficientă a resurselor naturale”?

    
    -  În prezent, omenirea consumă resursele naturale ale Pământului într-un ritm pe care
planeta nu îl poate susţine.   
    -  Resurse precum apa, solul, aerul curat şi serviciile ecosistemice sunt vitale pentru
sănătatea noastră şi pentru calitatea vieţii noastre, dar acestea sunt limitate.   
    -  Creşterea economică globală şi creşterea populaţiei (9 miliarde până în 2050), duc către
consumul rapid al resurselor naturale ale Pământului.   
    -  Creşterea cererii pentru anumite resurse duce spre epuizarea acestora şi creşterea
preţurilor.   

  
Este aşadar imperativ să utilizăm mai eficient toate resursele naturale de-a lungul ciclului lor de
viaţă. Aceasta înseamnă a produce mai multa valoare cu mai puţine materiale şi consumând
diferit. Astfel vom reduce riscul epuizării resurselor şi vom trăi în limitele naturale ale planetei. 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/
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Săptămâna 9-13 mai 2011 este şi o “săptămână verde” în 10 licee din ţară care participă la
“GREEN WEEK în licee” - evenimentul de educaţie non-formală organizat de Reprezentanţa
Comisiei Europene din România, pentru informarea şi sensibilizarea tinerilor în privinţa utilizării
eficiente a resurselor naturale.

  

  

  

Pe parcursul unei ore de proiecţii şi discuţii, invitaţi speciali – reprezentanţi ai unor ONG-uri din
domeniul “verde” – vor atrage atenţia tinerilor asupra problematicii legate de epuizarea sau
deficitul de resurse şi vor oferi exemple de buna practică, lansând în acelaşi timp un apel pentru
un stil de viaţă sustenabil. 

  

  

  

Evenimentul precede conferinţa GREEN WEEK, cea mai mare conferinţă anuală europeană pe
politici  de mediu, care va avea loc la Bruxelles la sfârşitul lunii mai. Aflată la cea de-a 11-a
ediţie, GREEN WEEK s-a impus ca un eveniment major pentru toţi cei implicaţi în protecţia
mediului.Tema de anul acesta, 
“utilizarea eficientă a resurselor naturale”
reprezintă o iniţiativă prioritară în strategia Comisiei Europene pentru acest deceniu.
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Invitaţi speciali:

  

WWF – România, OCEANIC CLUB, REPER 21, STOP CO2, BIKE WALK

  

  

  

La ce se referă “Utilizarea eficientă a resurselor naturale”?

  

  

Ø  În prezent, omenirea consumă resursele naturale ale Pământului într-un ritm pe care planeta
nu îl poate susţine. 

  

Ø  Resurse precum apa, solul, aerul curat şi serviciile ecosistemice sunt vitale pentru sănătatea
noastră şi pentru calitatea vieţii noastre, dar acestea sunt limitate. 

  

Ø  Creşterea economică globală şi creşterea populaţiei (9 miliarde până în 2050), duc către
consumul rapid al resurselor naturale ale Pământului. 

  

Ø  Creşterea cererii pentru anumite resurse duce spre epuizarea acestora şi creşterea
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preţurilor.

  

  

  

Este aşadar imperativ să utilizăm mai eficient toate resursele naturale de-a lungul ciclului lor de
viaţă. Aceasta înseamnă a produce mai multa valoare cu mai puţine materiale şi consumând
diferit. Astfel vom reduce riscul epuizării resurselor şi vom trăi în limitele naturale ale planetei. 

  

  

  

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/
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