
Rasismul e atunci când unii oameni
se cred superiori altor oameni și îi
nedreptățesc.

Xenofobia e atunci când teama
față de străini și de necunoscut îi
determină pe unii oameni să
respingă persoanele străine din jur
sau să fie agresivi.

TOȚI FACEM PARTE
DINTR-O

COMUNITATE

CUM SUNT OAMENII DIN JURUL TĂU?

COMUNITATE
LOCALĂ

Oamenii care trăiesc în același

loc, merg la aceleași magazine,

piese de teatru, se plimbă în

același parc etc. formează

comunitatea locală.

PATRIMONIU
Orice comunitate trebuie să
aibă grijă de bunurile ei.
Natura face parte din
patrimoniul comunității tale.

OAMENII SUNT
DIFERIȚI



ȘTIAȚI CĂ....

Acum sute de ani
comunitatea locală se
numea trib?

Dicționarul (dexonline) ne spună că
o comunitate e formată din oameni
cu interese, credințe sau norme de
viață comune; locuitorii unei
localități și chiar a unei țări.

Este destul de dificil să
spunem cu exactitate câte
limbi se vorbesc în lume, dar
să tot fie spre 7.000.



Deși poate e greu de crezut, totul pe Pământ e conectat.
Acțiunile noastre de acasă, din cartier, oraș sau sat pot să
aibă impact asupra planetei. Nu trebuie să faci lucruri
extraordinare, dar poți ajuta comunitatea și mediul
înconjurător prin actiuni mici și simple. 

Uite câteva idei: mergi mai mult cu bicicleta și mai puțin cu
mașina, nu consuma apă dacă nu ai nevoie de ea, anunță
autoritățile dacă observi că cineva / ceva este în pericol
sau că se fac nedreptăți, reciclează selectiv și creativ,
cumpără doar cât ai nevoie și utilizează mai puțin plastic de
unică folosință, nu rupe plantele, protejează animalele. 
Ai și alte idei? Discută-le cu părinții sau profesorii!

PRIETENUL COMUNITĂȚII



ACASA
Cea mai mare risipă se produce chiar acasă. Aici
se produc deșeuri multe. Cum se colectează
selectiv? Scrie ce pui în fiecare container.

CE PUI LA GALBEN?

CE PUI LA VERDE?

CE PUI LA ALBASTRU?
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https://afostodata.ro/eduboost-podcast-de-buna-crestere/

