
Bine, îți voi spune povestea 
pe scurt.

Pământul primește energie de la 
soare, iar atmosfera ajută la captarea 
unei cantități mari din aceasta.

Fenomenul se numește efect de seră.

E ca și cum ai avea o pătură care să-ți țină de 
cald într-o cameră rece. Arderea combustibililor fosili

(cărbuni, petrol și gaze naturale)…

… precum și defrișările și 
creșterea bovinelor…

… cresc concentrația din atmosferă a gazelor cu efect de seră, 
precum dioxidul de carbon și metanul.

1. Problema
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Fenomenul se numește efect de seră.

E ca și cum ai adăuga încă o pătură care să te  
încălzească și mai mult.

Rezultatul este creșterea temperaturii 
globale a planetei.

Acest lucru se întâmplă și în oceane, iar consecința 
este creșterea nivelului mării.

… dar emisiile de gaze cu efect de 
seră cresc în continuare.

Aproape toate statele au semnat Acordul de la Paris 
pentru a schimba aceste lucruri…
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Viana do Castelo, Portugalia, noiembrie 2018

Una dintre consecințe este 
că fenomenele extreme 

precum furtunile…

Hei, surioară, poți spune 
povestea mai bine!

O, haide, Gabriel…

Imaginează-ți lucrurile ca pe 
trailerul unui film de aventuri.

… inundațiile sau incendiile de 
vegetație sunt tot mai frecvente.
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Lumea se schimbă, se simte în aer.  
Se vede și în apă…

Oamenii poluează atmosfera în continuare și 
suferă din cauza efectelor poluării.

Și nimeni dintre cei care trăiesc astăzi nu-și 
mai amintește cum era înainte…

Hmmm… Am nevoie de mai multe 
 informații ca să termin ce am 

de spus. Ajută-mă, te rog! Vrei niște cremă de 
protecție solară?
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Nu, mersi. Spune-mi 
doar ce putem face.

În general, vorbim despre 
atenuare, al cărei scop 

este reducerea emisiilor.

Hei, atenuare! Deja 
sună mai profesionist!

Altă cale de atac este adaptarea:  
presupunem că unele efecte sunt 

inevitabile și ne pregătim pentru ele.

Aproximativ 80% din energia totală a lumii 
încă provine din combustibilii fosili.

PetrolPetrol 31,6%

CărbuneCărbune 27%

Gaze naturaleGaze naturale 22,8%

Energie nuclearăEnergie nucleară 4,9%

HidroenergieHidroenergie  2,5%

Combustibili ecologici/deșeuriCombustibili ecologici/deșeuri   9,2%

RegenerabileRegenerabile  2%

Sursa: Agenția Internațională de Energie (2018)

Așadar, trebuie să schimbăm multe  
pentru a elimina treptat utilizarea  

acestor combustibili.

Bine, acum 
am suficiente 
informații…

Petrol
Cărbune
Gaze naturale
Energie nucleară
Hidroenergie 
Combustibili ecologici/deșeuri
Regenerabile
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A fost formată o alianță care să implice toate națiunile, pentru 
a ne proteja de pericolele induse de combustibilii fosili.

Alternativa este să captăm energie provenită de 
la soare, vânt și apă.

Și acest pact va fi 
eficient?

Vom reuși să readucem omenirea pe o 
cale mai sigură?

Cu siguranță m-aș uita 
la un film ca ăsta.

Și eu! Așadar, vrei să concepem un 
joc care să explice toate astea?
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Nu, ți-am spus toate astea doar ca 
să te pun în temă. Cred că ți-am mai 

povestit despre ce se întâmplă.

În mod normal, mintea mea 
cutreieră când îmi povestești 

lucruri din astea. Dar mi-a 
fost dor să le aud.

Și mie mi-a fost dor să navighez 
cu fratele meu mic și enervant.

Ha, ha! Spune-mi mai multe 
despre primul tău job.

Sunt într-un proiect numit „BEACON“, 
care desfășoară acțiuni climatice 
împreună cu guvernele mai multor 
țări, cu școli și orașe din Europa. Eu creez un joc de societate despre  

atenuare și adaptare la schimbările 
climatice în municipalități.

Sună bine!
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Încă nu știu cum va funcționa jocul. Poate  
că va fi despre primarii care investesc în 

 energie regenerabilă.
Iar cei care obțin cele mai 
multe profituri din aceste 

investiții câștigă?

Poate. Dar tu cu 
ce te ocupi?

Eu fac un curs de desen. Nu 
sunt sigur ce o să fac după…

Și îți place?

Da. Mă duc la un atelier de pregătire 
în România, ca să obțin mai multe 

idei și informații pentru joc.

Ar trebui să-ți prelungești călătoria 
și să mergi și în alte locuri. Așa vei 

înțelege și mai bine realitatea.

Nu știu dacă șeful meu ar fi 
de acord cu planul ăsta.


