
 • Coșuri de reciclat

• Sticle de plastic pentru detergent lichid de exemplu: balsam

• Foarfecă

• Lipici

• Carton colorat sau pâslă

• Creioane care pot fi  folosite pe suprafață de plastic, fără să păteze

• Ață

VALORILE MEDIULUI 7-11

20-25

1-2 ore

RECICLAREA - 
PLASTICUL NU E 
FANTASTIC

• Urmărirea cunoștințelor și practicilor care conduc la decizii și un stil de viață mai ecologic 

• Obținerea /dezvoltarea competențelor de reducere, refolosire  și reciclare a plasticului
• Obținerea înțelegerii conceptului de practici verzi

Reciclarea ca subiect de studiu poate fi  difi cil, deoarece conceptul este foarte abstract mai ales 
pentru copiii tineri. Poate fi  difi cil de înțeles că plasticul nu dispare ci rămâne  de cele mai multe 
ori în depozitele de deșeuri – sau ceea ce este și mai rău, în natură.

• A obține / a forma obiceiuri de reciclare
• A recicla un produs de plastic folosit



Fiecare școală din țară ar trebui să pună durabilitatea inima gândirii sale » (DEFRA White Paper, 
2011, p. 49).

Activitatea 1 : mai întâi se discută cu elevii. Elevii își exprimă opiniile legate de reciclare, folosind 
experiențele  proprii.  Următoarele întrebări pot fi  adresate copiilor:
• Ce știți despre reciclare
• Reciclați acasă sau mai bine evitați să reciclați? De ce?
• Știți ce se întâmplă cu diferitele materiale după ce ajung în coșurile de reciclare?
• Știți ce înseamnă poluarea marină plastic? ( În jur de 8 milioane de tone de plastic intră în mare 
în fi ecare an, la acest nivel  până în 2050 oamenii vor înfrunta  un viitor cu mai mult plastic în 
oceane decât pești.

Dacă vreți să aprofundați acest subiect, puteți vizita pe facebook pagina NGO-lui “Plastic change 
international”.
Puteți folosi totodată ca temă de discuție și cumpărăturile durabile
Copiii sunt rugați să inventarieze toate articolele  care sunt făcute din plastic sau sunt împachetate 
în plastic, întâlnite pe durata cumpărăturilor.
• Pungi de cumpărături ( explicați benefi ciile celor refolosibile)
• Ambalaje  ( explicați benefi ciile alegerii produselor cu ambalaje mai puține, de exemplu 
neîmpachetate)
  Pentru a explica copiilor ( într-un limbaj simplu) înțelesul practicilor verzi, folosiți următorul 
glosar:

A reduce _ înseamnă a reduce deșeurile pe care le producem în activitatea de zi cu zi, acasă și 
în viață, în general

A refolosi – înseamnă să căutăm diferite modalități prin care putem refolosi unele dintre materialele 
pe care le folosim în viața de zi cu zi, printre care hârtie, jucării, electronice și alte instrumente. 
Dacă refolosim, atunci nu va trebui să cumpărăm unul nou. Prin urmare economisim energia ca 
care s-ar produce un nou articol  și reducem poluarea  per total.

A recicla – înseamnă că acele lucruri pe care nu le putem folosi în forma lor actual, trebuie 
reciclate. Apoi, ele pot fi  folosite ca materii prime pentru producerea de articole noi, care ne vor 
fi  utile. În acest mod noi risipim mai puțin și 
ajutăm mediul înconjurător.

Rețineți :  adunarea de plastic se 
concentrează numai pe ambalaje , și prin 
urmare sticle, borcane, containere, saci, 
învelitoare, coperte, învelișuri, tacâmuri, 
castroane

Motive să refuzăm plasticul de unică 
folosință:
Sunt făcute din combustibil fosil   
Au amprentă de carbon imensă
Vor fi  aici și după sute de ani
Poluează oceanele noastre
Ucid animale marine și păsările
Pot intra în lanțul trofi c

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 



Activitatea 2
Dacă nu  aveți un spațiu de reciclare în clasă, creați unul în clasă cu coșuri de diferite culori 
pentru articolele de reciclat.

Rugați copiii să decoreze coșurile. Pentru copiii mai tineri, puneți o imagine de identifi care pe 
partea exterioară a containerului.

Atelier de lucru

Asigurați fl acoane pentru 
detergent lichid cum ar fi  
balsamul de rufe
Veți avea nevoie de 
foarfecă, lipici și pâslă sau 
carton colorat și ață
Ajutați copiii să pregătească 
animale sau creaturi 
fantastice ( vezi imaginea) 
și atârnați-le în sala de clasă 
pentru decorație.

Activități complementare

1. Vizitați centul local de reciclare ca să îi arătați copiilor diferitele materiale care sunt adunate și 
reciclate.
Asigurați-vă să cereți informații de la centrul de reciclare despre cum reciclează articole ca 
becurile, calculatoarele, bateriile .
Explicați clasei că dacă nu reciclăm anumite articole, acestea pot polua pământul și pot duce la 
contaminarea pânzei freatice.

2. Căutați  niște organizații de caritate care adună 
plastic sau capace pentru donații și adunați și voi 
împreună cu clasa
De exemplu : câteva centre de cercetare a leuchimiei 
adună capace. Dacă este posibil, angajați întreaga 
școală  și stabiliți o țintă, câte kilograme vreți să 
atingeți pentru donație. Sărbătoriți împreună când 
ați reușit să atingeți  ținta.
Feddback-ul pozitiv va motiva în viitor copiii și va 
rămâne în amintirea lor.

3. Participați la Săptămâna Europeană pentru 
Reducerea Deșeurilor ( EWWR) cu propriile acțiuni
 Săptămâna Europeană pentru Reducerea 
Deșeurilor are ca scop mobilizarea a cât mai 
multori actori pentru implementarea  acțiunilor de 
conștientizare a reducerii deșeurilor, a refolosirii 
produselor și a reciclării materialelor. Școlile pot 
registra pe următorul link: ewwr.eu/admin/signup.  
Dacă sunteți interesați de cele mai bune practice 
adunate de EWWR vizitați: www.ewwr.eu/en/ideas/
ideas-for-actions.

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.
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