LET’S TAKE CARE OF THE PLANET
Descriere
Proiectul Let’s Take Care of the Planet s-a născut din iniţiativa Ministerului de
Educaţie din Brazilia, care a organizat prima Conferinţă Internaţională a Copiilor
şi Tinerilor, între 5 şi 10 iunie, în Brazilia, pe tema “responsabilitate şi mediu”.
Aceasta a reunit 350 de tineri delegaţi cu vârsta între 12 şi 15 ani, din 47 de ţări.
Procesele naţionale au motivat mii de tineri să facă cercetări asupra dezvoltării
durabile, să dezbată şi să contribuie la crearea Cartei responsabilităţilor, care
reprezintă un mijloc real de acţiune. În noiembrie 2010, această Cartă a fost prezentată Preşedintelui
Consiliului Europei şi Secretarului General al Comisiei Regiunilor din Bruxelles.
Proiectul Let’s Take Care of the Planet al tinerilor europeni vizează să încurajeze dialogul între tineri
europeni pe tema dezvoltării durabile şi să consolideze capacitatea lor de acţiune şi implicare
pentru crearea unor societăţi durabile. Acest proiect urmăreşte obiectivele educaţiei pentru dezvoltare
durabilă şi cetăţenie internaţională. Prin acordarea instrumentelor necesare pentru ca tinerii să poată
evalua o situaţie în întregime, aceştia vor fi pregătiţi să dezbată subiecte sociale importante într-o manieră
în care pot lua atitudine şi implementa acţiunile necesare. La baza proiectului se regasesc patru principii
metodologice fundamentale: responsabilitatea, ”tinerii aleg tineri”, ”tinerii învață alți tineri” și ”o
generație învață de la alta”.
Obiective generale
 În Europa, de a consolida implicarea şi dinamismul responsabil social al tinerilor cetăţeni pe
probleme legate de dezvoltarea durabilă
 De a oferi o continuitate concretă procesului internaţional iniţiat de Ministerul de Educaţie din
Brazilia, prin contribuţia la diseminarea, dezbaterea publică şi implementarea Cartei
Internaţionale a Tinerilor - Let’s Take Care of the Planet – care a fost elaborată în comun de către
tineri din 47 de ţări, în Brazilia în 2010
 De a permite tinerilor europeni să îşi exprime ideile către actorii locali politici şi economici, şi
către autorităţile internaţionale
 De a contribui la evenimentul Tineret pentru Rio+20
În ianuarie 2012, APDD-Agenda 21 s-a alăturat altor 15 țări în proiectul ”Să avem grijă de planetă”, o
inițiativă a organizației MondePluriel din Franța, care a fost inspirată de Ministerul Educației din Brazilia,
ca urmare a Conferinței Internaționale pentru Copii și Tineri, desfășurată între 5 și 10 iunie 2010 în
Brazilia. APDD – Agenda 21 este coordonatorul naţional al activităţilor din România.
Grup țintă
Proiectul are ca grup țintă instituții educaționale, promovând implicarea tinerilor și a profesorilor
deopotrivă.
Activități și rezultate
Procesul începe la nivel local, la clasă, unde profesorii discută cu tinerii, analizează și propun
acțiuni care pot fi implementate la nivel local. Au loc conferințe locale, în cadrul cărora tinerii aleg din
rândul lor câți reprezentanți. Următorul pas constă în organizarea unei conferinței naționale, la care
participă tinerii reprezentanți aleși, care prezintă proiecte, dezbat și decid care sunt responsabilitățile pe
care și le pot asuma la nivel național. În cadrul conferinței naționale sunt aleși reprezentanții naționali.
Aceștia participă la o conferință europeană, alături de ceilalți reprezentanți ai tinerilor din țările în care se
desfășoară proiectului. Pasul final este participarea la Summit-ul Pământului RIO +20, unde tinerii
interacționează direct cu liderii politici ai tuturor țărilor.

În țara noastră 12 școli au
răspuns apelului de a fi implicate în
acest proiect în anul 2012,
dezvoltând activități locale în
perioada februarie – martie 2012.
Activitățile
locale
au
inclus
concursuri de postere, de eseuri și
scrierea de proiecte. Conferința
națională a fost organizată la
București, în data de 5 aprilie 2012
și a reunit 55 de participanți. Tema
conferinței a fost ”Școlii și teritorii
sustenabile”, iar activitățile au
constat într-o dezbetere cu privire la
Strategia Națională a României
pentru Dezvoltare Durabilă, urmată de prezentarea de proiecte crate de tineri. La finalul conferinței,
tinerii prezenți au ales 2 reprezentanți, care au participat la Conferința Europeană de la Bruxelles:
Andreea Mirela Tătaru, de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din București și Adriana Martin, de la
Colegiul Național ”Elena Cuza” din București.
Cele două tinere, însoțite de un cadru didactic și un facilitator au luat parte la Conferința
Europeană de la Bruxelles, organizată în perioada 14-16 mai 2012, la sediul Comitetului Regiunilor.
Conferința a reunit 80 de delegați din 16 țări, 12 tineri facilitatori și 25 de profesori însoțitori. Timp de
trei zile, tinerii delegați au participat la ateliere tematice (biodiversitate, resurse naturale, energie, consum,
transport, sănătate și solidaritate), ateliere creative colective (realizarea unei scrisori deschise către factorii
de decizie, atelier de jurnalism, postere, video și muzică), vizite de lucru la instituții relevante din
Bruxelles și sesiuni de dialog cu politicienii europeni. La finalul conferinței, tinerii au realizat un flash
mob în fața Parlamentului European, cu mesajul ”Să avem grijă de planetă”.
Parteneri
Mondel Pluriel – Franţa – coordonator
Fundaţia Charles Léopold Mayer
Birourile Regionale Franceze pentru Educaţie
Ţări participante: Danemarca, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Polonia,
Portugalia, Republica Cehă, România, Rusia, Spania, Suedia, Turcia.
Finanţat de
Comisia Europeană - Programul Tineret în Acţiune
Uniunea Europeană – Comitetul Regiunilor
Regiunea Ron-Alpi
Decada UN dedicată Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă

