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Scop 
PLASTEAM este un proiect Erasmus+ care își propune să contribuie la conștientizarea, 

sensibilizarea și educarea elevilor și profesorilor din școlile primare cu privire la problema 

poluării cu plastic, în special cu materiale plastice de unică folosință (SUP) și la modalitățile  de 

gestionare durabilă a acestora la nivel de școală și familie. 

STEAM-Box este un rezultat cheie al proiectului. Chiar dacă fizic 

ar putea avea forma unei adevărate „Cutii” cu imprimate, este, 

de fapt, un e-toolkit, un material educațional cu activități sau 

planuri de lecție. Conceptul „Cutie” servește încă un scop: spre 

deosebire de secvența liniară care caracterizează de obicei o 

programă școlară, acest set de instrumente propune un 

„meniu” din al cărui conținut pot fi selectate doar unele părți.  

Scop: Scopul general al STEAM-Box este ca utilizatorii săi finali - atât profesori, cât și studenți 
- să adopte un comportament informat și responsabil în ceea ce privește utilizarea și 
gestionarea plasticului. Mai precis, STEAM-Box invită la: 

• Discuții pe baza provocărilor prezentate de modelele de consum și producție de 

materiale plastice nesustenabile în societățile moderne. 

• Reflexii asupra propriilor atitudini/comportamente asociate cu materialele plastice, în 

special SUP-urile (obiecte din plastic de unică folosință) . 

• Conștientizarea impactului eliminării deșeurilor de plastic și a SUP-urilor asupra 

mediului. 

• Inspirație din bunele practici în minimizarea plasticului și gestionarea deșeurilor. 

• Luarea deciziilor informate și a alegerilor responsabile cu privire la materialele plastice 

la nivel de școală, gospodărie și comunitate. 

• Transformarea progresivă a elevilor și porfesorilor în așa numiții „agenți ai schimbării” 

 

Grup țintă: STEAM-Box este conceput pentru a fi utilizat în principal de profesorii din școala 

primară care predau elevii cu vârsta cuprinsă între 9 - 12 ani, dar poate fi adaptat pentru vârste 

mai mici sau mai mari. În acest sens, publicul său țintă include profesori, elevi, educatori non-

formali, precum și părinți și familii. 

Citiți mai multe despre Metodologia care ghidează dezvoltarea STEAM-Box..  

Echipa de autori: 

Iro Alampei & Vicky Malotidi (MIO-ECSDE / MEdIES)  

Sara Kortie (NEMO Science Museum) 

 

Contribuții:  

All PLASTEAM Partners.  

Traducere / Adaptare în limba română:  

Morar-Zimbru Andreea, Zimbru Rodica – Școala Gimnazială Nr. 10, Suceava, România 
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Cum să folosiți acest material 
 

Înainte de a utiliza acest material, următoarele clarificări din partea autorilor pot fi utile:  

 Chiar dacă activitățile (sau planurile de lecție) sunt numerotate, nu există o succesiune 

în aplicarea lor, iar cele mai multe dintre ele nu necesită cunoștințe anterioare asupra 

conceptelor abordate. În funcție de timpul, experiența și preferințele cursanților dvs., 

puteți alege să aplicați doar una sau câteva activități. În cazul proiectelor mai lungi (de 

exemplu, prelungirea unui an școlar) vă propunem să începeți de la Activitatea nr. 1, 

iar apoi, în funcție de rezultatele dvs., să fiți direcționat către o altă activitate STEAM-

Box. 

 Materialul este creat pentru educatori, nu pentru cursanți, de aceea nu conține 

instrucțiuni prea detaliate, nici fișe de lucru. Se consideră că fiecare educator care îl 

aplică, în funcție de context și de profunzimea aplicării, își va prelucra activitatea. Prin 

urmare, educatorii pot modifica conținutul activităților, pot elimina sau adăuga mai 

mulți pași, resurse, etc., după cum consideră necesar și, de asemenea, pot dezvolta 

fișe de lucru care să permită un proces mai detaliat pentru elevii lor. Ideile de urmărire 

și extindere date în fiecare activitate pot evolua ca o activitate autonomă. 

 Majoritatea activităților încep cu o încălzire pentru a atrage interesul, continuă cu 

unele sarcini bazate pe anchete și se termină cu o etapă de evaluare (Reflecție / 

Debrief), în care rezumăm învățăturile cheie, concluziile și perspectivele. Primii și 

ultimii pași sunt importanți în procesul de învățare și ar trebui păstrați. 

 Fiecare activitate conține mici bucăți de teorie (sau fapte cheie), pentru a nu 

suprasolicita profesorii. Cititorul interesat să afle mai multe este sfătuit să navigheze 

pe site-urile recomandate oferite în fiecare activitate. Aceste website-uri pot fi 

folosite de către educator sau distribuite cursanților ca surse științifice exacte de 

informații. 

 Materialul original a fost realizat în limba engleză. Mici ajustări și modificări sunt 

efectuate de către parteneri în versiunile naționale ale materialului (IT, GR, NL, MT, 

RO), pentru ca acesta să fie mai relevant în țările lor, în ceea ce privește contextele 

educaționale și realitățile de management al deșeurilor.  

 ”Practica duce la perfecțiune” spune un proverb englezesc. În ciuda eforturilor 

colective și a expertizei depuse în crearea materialului, există întotdeauna loc de 

îmbunătățire. Zilele de informare din cadrul proiectului PLASTEAM, unde materialul 

va fi „testat pe teren”, se așteaptă să genereze comentarii și sugestii utile pentru 

îmbunătățirea și îmbogățirea acestuia. Toate comentariile sunt binevenite la: 

info@medies.net.  
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1) Întrebări critice despre plastic 
 
Aceasta este o activitate introductivă, în care facem un brainstorming asupra a ceea ce 
elevii/cursanții știu și/sau doresc să afle despre materiale plastice. Pe baza întrebărilor și 
nedumeririlor lor, clasa poate fi apoi orientată către o altă activitate relevantă a STEAM-Box. 

 
Obiective ale învățării 

Să realizeze cât de mult plastic utilizăm în viețile noastre 
Să exerseze gândirea creativă 
Să se angajeze în dialog și să ajungă la un consens 
 
Durata estimată 

45 min 

Materiale și echipamente 

O foaie mare (sau tablă albă), markere, pixuri creioane, hârtie post-it, dispozitive cu acces la 
internet 

 
Infomații utile 

● Astăzi, viețile noastre sunt profund legate de consumul de plastic, dar nu a fost 
întotdeauna așa: plasticul a fost inventat abia la începutul secolului al XX-lea, cu 
toate acestea, în ultimii cincizeci de ani, datorită proprietăților sale unice, plasticul a 
înlocuit toate celelalte materiale până la un punct în care viața de astăzi ar fi de 
neconceput fără el. 

● O mare parte din producția de plastic de astăzi este menită să fie utilizată o singură 
dată (Single Use Plastics – SUP-uri). De exemplu, o pungă medie de plastic are o 
„durată de viață” tipică de doar 15 minute. Ambalajele reprezintă peste 40% din 
utilizarea totală a plasticului. 

● Aproape fiecare bucată de plastic produsă vreodată și eliminată în natură, există și 
astăzi. De ce? Plasticul nu se descompune niciodată cu adevărat în natură. Se rupe în 
bucăți din ce în ce mai mici (microplastice) care sunt imposibil de îndepărtat. Fibrele 
de plastic (de exemplu, din produse cosmetice, haine etc.) își găsesc drumul în apele 
dulci și marine. Inevitabil, animalele marine consumă acest „praf de plastic”. 

● Dintre sutele de tipuri de materiale plastice regăsite în produsele moderne, nu toate 
pot fi reciclate: în practică este fezabil (viabil din punct de vedere comercial) să 
sortați și să reciclați doar o mică parte din tipurile de plastic. Se estimează că doar 
9% din plasticul global este reciclat. 

● Rata alarmantă a poluării cu plastic (în mare parte SUP-uri) în mările europene a 
determinat UE să aplice o lege ambițioasă care interzice o serie de SUP-uri, cum ar fi 
paiele, tacâmurile și produsele din polistiren și reglementează altele. 

 
Procesul pas cu pas 

1.  INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: Cereți elevilor să deseneze un cerc imaginar în jurul 
corpului lor, cu o rază de 1 metru, și să numere obiectele din ineriorul cercului care 
sunt din plastic sau care conțin plastic. Răspunsul îi poate surprinde! Atenție, să 
numărați obiecte precum pantofi, rucsacuri, haine cu poliester, chiar și autocolantul 
de pe banana pregătită pentru gustare! 
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2. Cereți elevilor să facă o hartă mentală despre lucruri pe care le știu deja despre plastic, 
de ex. de unde provine, posibilele sale utilizări, tipuri de plastic, cum este eliminat, 
dacă poate fi reciclat, amenințările pe care le reprezintă pentru mediul înconjurător. 

3. Unele dintre conceptele hărții mintale pot genera noi întrebări. Distribuiți post-it-uri 
și cereți elevilor să noteze individual posibilele întrebări pe care le-ar putea avea 
despre plastic. Încurajați întrebările deschise și tot felul de întrebări hazlii! 

4. Elevii își împărtășesc întrebările 
printr-o activitate „Think-Pair-
Share/Gândește-împerechează-
împărtășește”. Unele întrebări pot fi 
grupate. Atenție: la unele întrebări 
se poate răspunde la fața locului 
printr-o simplă căutare online, altele 
vor necesita o reflecție atentă, un 
sondaj sau chiar o opinie de 
specialitate.  

5. Dacă doriți să răspundeți 
provocărilor într-o oră de curs 
separat sau să aprofundați vreuna 
dintre problemele ridicate, cereți 
elevilor să clasifice întrebările 
colectate de la cele mai interesante  
la cele mai puțin interesante. În timp 
ce fac acest lucru, ei își pot 
repoziționa sau regrupa întrebările 
(post-it-uri). După dialog, ei ar trebui să cadă de acord cu privire la clasament și la care 
vor fi primele întrebări (cele mai importante). 

6. FOLLOW-UP: Faceți un brainstorming și decideți cum veți adresa întrebările din partea 
de sus a clasamentului. O altă lecție STEAM-Box poate fi de ajutor. În funcție de natura 
întrebărilor, elevii se pot împărți și pot lucra în grupuri pentru a încerca să le răspundă. 

SFAT: Faceți o fotografie a hărții și a întrebărilor clasate: acestea vă pot ghida în 
abordările viitoare, pe măsură ce proiectul dumneavoastră evoluează. 

 

Reflecție 

Întrebați elevii cum s-au simțit în timpul negocierii și al procesului de clasare: 
 

● Au fost deschiși să asculte argumentele și ideile colegilor de clasă? 
● Toți elevii s-au simțit incluși în discuție? Cum a tratat grupul întrebările 

„surprinzătoare”, „neașteptate”? 
● Au fost toți elevii mulțumiți de clasamentul final? 
● Dacă ar reface o astfel de discuție în viitor, ce ar schimba? 

 
Website-uri pentru a afla mai multe 

Plastic Atlas: (2019) https://www.boell.de/en/plasticatlas  

O scurtă istorie a plasticului (TEdED video): https://youtu.be/9GMbRG9CZJw  

Despre poluarea cu plastic: https://plasticoceans.org/the-facts/   

  

Întrebări orientative oferite de partenerii 
PLASTEAM în timpul unei întâlniri de proiect: 

 Cum este prelucrată materia primă 
pentru materiale plastice? 

 Plasticul trebuie să fie curat pentru a-l 
recicla? 

 Există alte materiale folosite pentru a 
păstra alimentele în siguranță 
(rezistente la aer și apă)? 

 De ce ajunge atât de mult plastic în 
mare? Ce pot face pentru a evita asta? 

 Ce este bio-plasticul? Este 
biodegradabil? 

 Câți ani durează până când plasticul se 
descompune? 

 Câte tipuri de plastic există? 

 De ce plasticul nu este compostabil? 

 • Există microfibre de plastic în apa 
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2) Controlul resturilor din cutia pentru prânz  
 

În această activitate analizăm deșeurile care se generează din cutiile de prânz ale claselor 
noastre într-o zi obișnuită de școală. Pornind de la analiza acestor deșeuri, discutăm posibilele 
modificări pe care le-am putea face pentru a le reduce. 

Obiective ale învățării 

Să exerseze abilitățile STEAM (matematice). 
Să ne reamintim ce poate fi reciclat în școala/regiunea noastră și cum. 
Să se gândească la modalități de a reduce propriile deșeuri. 
 

Durata estimată 

45-60 min  

Materiale și echipamente 

Caiete, pixuri, aparat foto, un coș pentru a goli cutiile de prânz și o suprafață de carton (de 
exemplu, dintr-o cutie de hârtie nefolosită) pentru a o întinde. 

Procesul pas cu pas 

1. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: S-au întrebat vreodată elevii dvs. cât de multe deșeuri 
provin din cutiile de prânz în fiecare zi? Cât de multe alimente au ambalaje ce conțin 
plastic și cum ar putea fi mai bine gestionat sau evitat acest lucru? Explicați elevilor că 
vom analiza resturile din cutiile de prânz. 

2. Cereți elevilor să păstreze orice deșeuri 
create în timpul prânzului și, după prânz, 
rugați-i să golească resturile din cutia de 
prânz intr-un coș sau o cutie de carton. 

3. Analizați aceste deșeuri prin aceste 
întrebări: 

a. Câte deșeuri sunt în total? 
b. Câte bucăți de ambalaj sunt 

prezente? Din ce materiale? 
Care poate fi reciclat? Câte 
sunt SUP-uri? 

c. Ce deșeuri compostabile sunt prezente? 
d. Câte deșeuri vin de acasă și câte de la cantină sau cumpărate de la chioșcul 

școlii? 
e. Cum ar trebui sortate aceste deșeuri folosind pubelele din școală? 
f. Ar putea fi evitat vreunul dintre aceste deșeuri? 

4. Cereți elevilor să lucreze în perechi pentru a reprezenta grafic rezultatele controlului 
coșului de gunoi. Aceștia ar trebui să decidă împreună ce tip de date este mai 
important de comunicat (de exemplu, tipuri de materiale găsite; compostabile sau 
necompostabile; procentaj SUP-uri etc.) și  ce tipuri de grafice să utilizeze (de 
exemplu, diagramă cu bare, etc.) 

5. Invitați fiecare pereche să-și împărtășească graficele cu o altă pereche și să compare 
modurile în care au ales să prezinte constatările controlului: ce este similar și ce este 
diferit? 

Sfat pentru profesori! 
Coșul comun este folosit pentru a evita 
identificarea individuală a ceea ce are 
fiecare elev în cutiile de prânz, ceea ce îi 
poate face să se simtă jenați sau rușinați. 
În cazul în care nu doriți să utilizați 
conținutul actual al coșului cu elevii, 
puteți în schimb să îl întindeți pe o 
suprafață și să faceți fotografii. 
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6. Discutați despre tipurile și cantitatea de deșeuri generate din cutiile de prânz ale 
clasei, despre valorile de mediu și cele sociale ale clasei. În ce mod consumăm? În mod 
responsabil sau, pe de altă parte, nechibzuit? 

7. Acordați timp elevilor să navigheze pe pagina de internet a instalațiilor locale de 
gestionare/reciclare/compostare a deșeurilor, pentru a li se aminti procesele și 
posibilitățile de gestionare a deșeurilor în municipiul lor. 

8. Găsiți idei despre modalități prin care am putea reduce cantitatea de deșeuri pe care 
o creăm. Ideile elevilor se pot referi la materiale plastice și SUP-uri, dar nu numai: sunt 
binevenite ideile care indică scăderea resturilor de alimente sau îmbunătățirea 
gestionării deșeurilor în general. 
 

Reflecții 

Cereți fiecărui elev să menționeze (sau să scrie) o impresie sau o învățătură din activitatea de 
astăzi, pe care o va transmite familiei sale. Folosiți aceste reflecții ca pe o oportunitate pentru 
a explica faptul că indiferent dacă este greu pentru un copil să aibă un impact asupra 
cumpărăturilor în familie, el își poate ajuta familia să facă alegeri mai bune, de ex. prin: 

 Încurajarea părinților să cumpere alimente și alte lucruri care vin în ambalaje care pot 
fi reciclate. 

 Încurajarea părinților să aleagă produse cu mia puțin ambalaj, fără ambalaj sau cu 
ambalaj „natural” (de exemplu, banane sau mere neambalate). 

 
Alte idei 

 Reluați activitatea după o lună pentru a verifica dacă oricare dintre ideile discutate la 
Pasul 7 sunt aplicate, ceea ar trebui să ducă la mai puțină risipă. 

 Vizionați videoclipul despre consumatorul conștient și discutați despre semnificația 
conceptului. Reflectați asupra pașilor pe care elevii ar putea să îi facă pentru a deveni 
consumatori conștienți. 

 
Website-uri pentru a afla mai multe 
Recomandările PLASTEAM pentru școlile „fără plastic”: https://plasteam.eu/o2-plastic-free-schools-
recommendations-and-contest/   
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3) Jurnalul amprentei mele de plastic  
 

În această activitate, împreună cu familiile noastre, înregistrăm și depozităm temporar toate 
deșeurile de plastic generate în decurs de o săptămână la nivel de casă. Ne comparăm apoi 
sumele și reflectăm dacă am fi putut evita sau am fi gestionat mai bine o parte din aceste 
deșeuri. 

Obiective ale învățării 

Să se automonitorizeze și să înregistreze sistematic un obicei personal de consum. 
Să se facă diferența  între plasticul de unică folosință (SUP) și materialele plastice concepute 
pentru a dura. 
Să se exerseze abilitățile STEAM (matematice). 
Să se gândească la alternative pentru SUP-uri. 

Durata estimată 

Două sesiuni de 45 de minute cu o săptămână între ele. 

 
Materiale și echipamente 

Caiete, pixuri, aparat foto, 1-2 pungi mari per elev pentru depozitarea deșeurilor de plastic. 

Procesul pas cu pas 

1. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: Urmăriți videoclipul sau o fotografie cu un activist 
american care și-a purtat gunoiul timp de 30 de zile pentru a crea o imagine șocantă și a-
i face pe oameni să se gândească încă o dată la cantitatea de deșeuri de plastic pe care o 
generează. S-au întrebat vreodată elevii dumneavoastră cât de mult plastic aruncă ei 
înșiși într-o săptămână? 

2. Cereți elevilor să estimeze (și să ia notițe despre) numărul de articole care devin deșeuri 
de plastic, pe care o generează și să descrie cum le gestionează de obicei acasă. 

3. Propuneți elevilor să țină o evidență a deșeurilor de plastic pentru una sau mai multe 
zile. Înregistrarea sistematică a deșeurilor de plastic pentru o perioadă acasă ne va 
permite să definim cantitatea acestora și să reflectăm asupra modalităților de reducere 
a lor. În funcție de vârsta și de interesele elevilor, discutați și ajungeți la un consens 
asupra perioadei de înregistrare (de la o zi, la o săptămână). 

a. Precizăm că activitatea noastră NU vizează resturile alimentare, nici hârtia, sticla 
sau metalul, ci doar plasticul. Vă explicăm ce vom monitoriza și cum, pentru ca 
toți să „numărăm” obiectele din plastic în același mod. De exemplu, vor fi 
numărate Tetra-Pack-urile și alte recipiente multistrat, precum și jucăriile și 
markerele, iar capacele de plastic de la PET-uri vor fi numărate separat. Separat 
de sticle, subliniem că articolele colectate trebuie să fie curate pentru a evita 
mirosurile și problemele de igienă, așa că, în special cele care conțin alimente vor 

Dragă [numele părintelui], 

Vă rugăm să fiți alături de noi în această săptămână/zi pentru a număra deșeurile noastre de plastic! Sprijiniți-vă copilul în: a) clătirea 

și uscarea b) colectarea și numărarea obiectelor din plastic pe care le aruncați, ca familie. În timpul perioadei de înregistrare, vă rugăm 

să colectați și să numărați deșeurile de plastic pe care altfel  le-ați arunca în altă parte în timpul zilei (de exemplu, la școală, la serviciu, 

afară). Numărul lor total s-ar putea să vă uimească! Prin această înregistrare, sperăm că noi toți ne vom reconsidera viețile pline de 

plastic și ne vom gândi cum putem minimiza în mod inteligent materialele plastice de unică folosință (SUP) fără a ne diminua 

standardele de trai. 

                                                                                            Profesor de clasa a V-a 
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necesita clătire. Ne propunem să desfășurăm activitatea la acasă și să cerem 
tuturor membrilor familiei să ni se alăture (vezi modelul de notă informativă 
pentru părinți).    

b. În perioada de înregistrare, elevii pot face un sondaj online despre cum sunt 
gestionate și reciclate deșeurile în regiunea lor (acest lucru diferă de la județ 
la județ și chiar de la regiune la regiune) și cât de multe deșeuri (de plastic) 
sunt generate în medie de cetățenii din țara lor.  

4. La sfârșitul perioadei de înregistrare, cereți elevilor să-și aducă la clasă bagajele pline și 
să compare mesele pline. Pe baza numărului total de articole se pot calcula mediile 
personale. Ei pot, de asemenea, să facă diagrame și să proiecteze amprenta de plastic 
anuală sau pe viață a lor și a familiei lor. 

5. Cantitatea și tipurile de materiale plastice înregistrate de elevi oferă o bună ocazie de a 
discuta dacă toate acestea ne-au fost utile. Întrebări orientative de adresat: 

a. Care dintre aceste articole din plastic vă fac viața mai bună/ușoară? Cum? 
b. Ce articole ați putea înlocui cu alternative mai ecologice (de exemplu,  
bazat pe dimensiunea familiei)? 
c. Pe care le-ați putea reduce ca număr și care ar putea fi evitate? 
d. Se găsesc în mod obișnuit vreunul dintre aceste articole pe plajele   
europene? 

 

Reflecție / Debrief 

Întrucât activitatea a fost aplicată la acasă, cereți elevilor să reflecteze asupra discuțiilor pe 
care le-au avut acasă, în timpul săptămânii, pe măsură ce grămada lor de plastic a crescut. 
Cum au răspuns adulții? 

Idei de extindere 

 Prelungiți activitatea la 1 lună și verificați dacă simpla acțiune de auto-monitorizare și 
înregistrare a deșeurilor de plastic contribuie într-adevăr la reducerea acestora. 
Alternativ, în această lună puteți opta pentru a monitoriza cinci materiale plastice 
simbolice de unică folosință prin Aplicația PLASTEAM. 

 Cereți elevilor să caute rețete pentru a-și face singuri pastă de dinți, săpun sau șampon 
și să refacă activitatea „amprenta de plastic” câteva săptămâni mai târziu, pentru a 
vedea dacă utilizarea plasticului este redusă. 

 

Site-uri web pentru a afla mai multe 

Locuință fără plastic: https://friendsoftheearth.uk/plastics/living-without-plastic  

EEA Marine Litter: Urmărește ce se găsește pe coastele europene 

 https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-
litterwatch/data-and-results 
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4) Etichete din plastic și alte produse 
 
Înțelegerea etichetelor din ambalajul produselor poate fi un exercițiu derutant pentru 
consumatori: din ce sunt făcute produsele? Sunt fabricate din materie primă reciclată? Sunt 
reciclabile sau compostabile și în ce condiții? În această activitate învățăm să decodificăm 
etichetele! 

 
Obiective ale învățării 

Săm înțelegem etichetele găsite în ambalajul produselor. 
Să exerseze abilitățile de observare și interpretare. 
Să realizeze că nu toate materialele plastice pot fi reciclate cu ușurință. 
Să gestioneze responsabil deșeurile de plastic. 
 
Durată estimată 

45 min 

Materiale și echipamente 

Diverse articole de ambalare goale și curate, caiete și creioane 
 
Fapte cheie / Informații utile 

● Unele dintre materialele plastice pe care le folosim în mod obișnuit sunt reciclabile, dar 
nu toate. Materialele plastice sunt clasificate cu o etichetă recunoscută la nivel 
internațional, un triunghi format din trei săgeți și un număr de la 1 la 7. Această etichetă 
care seamănă cu simbolul de reciclare derutează consumatorii, care cred în mod eronat 
că toate materialele plastice (numerele) pot fi reciclate. Atenţie! Marcajul 1-7 indică 
materia primă a plasticului, indiferent dacă poate fi reciclată sau nu. 

● Din sutele de tipuri (coduri) de polimeri găsite astăzi pe piață, foarte puțini pot fi practic 
reciclați (4 sau 5 coduri în funcție de fabrică). Cea mai sigură modalitate de a afla exact 
ce materiale plastice sunt reciclate în zona noastră este să consultați cea mai apropiată 
unitate de reciclare. 

 

Procesul pas cu pas 

1. Adunați ambalajele: Cereți fiecărui elev să aducă de acasă câteva articole de ambalaj 
goale și curate. Asigurați-vă că aveți o varietate de ambalaje alimentare (de exemplu, 
apă, lapte, ceai, cereale, suc, mese comandate) și alte obiecte comune (de exemplu 
șervețele umede, detergenți, tuburi de pastă de dinți, produse de îngrijire personală) Pe 
lângă plastic, includeți și alte materiale, precum hârtia, sticla, tabla și aluminiul. Toate 
ambalajele trebuie să fie goale, curate și sticla să nu fie spartă (evitați sticla cu studenții 
mai mici). 

2. Decodificați etichetele: Fiecare elev alege 
aleatoriu articole dintr-o cutie. Cereți-le să 
decodifice toate simbolurile de pe 
ambalaj. Pentru ajutor, pot folosi tabelul 
de mai jos sau pot naviga pe internet.  

3. Fiecare elev desenează pe caiete toate 
simbolurile etichetei/produsului său și 
decodifică semnificația acestor simboluri 
în câteva cuvinte. 
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4. Pe baza fiecărei etichete, elevii explică cum trebuie eliminat produsul. Ar putea fi 
surprinși de câte produse nu pot fi reciclate, dar trebuie tratate ca deșeuri (îngropate sau 
incinerate, în funcție de țară). 

Simbolurile comune de ambalare explicate 

 

Producătorul contribuie la o schemă 
de recuperare a ambalajelor. Semnul 
nu se referă la reciclabilitate (articolul 
ar putea sau nu să fie reciclat). 

 

Produs din aluminiu care poate fi 
reciclat. 

Produsul poate fi reciclat; simbolul nu 
indică faptul că produsul are conținut 
reciclat. 

Hârtie sau carton, provenite din păduri 
care sunt gestionate durabil. 

Produsul poate fi reciclat. Produsul 
conține și ...% material reciclat. 

Dispozitive electrice și electronice care 
trebuie reciclate separat; aruncați în 
pubele/locurile dedicate. 

 

Polietilenă (pentru sticle de apă, 
băuturi răcoritoare etc.) Poate fi 
reciclată cu ușurință. 

Reciclați sticla în coșurile dedicate. 

 

Polietilenă de înaltă densitate (pentru 
detergenți, sucuri și saci groși de 
gunoi etc.). Poate fi reciclat cu 
ușurință. 

Produse certificate a fi compostabile 
industrial; trebuie aruncate în pubele 
pentru organice. 

 

Policlorură de vinil utilizată pentru 
cabluri și conducte. Este mai greu de 
reciclat decât restul; daca arde 
elibereaza substante toxice. 

Însemne UE pentru produse și servicii 
care îndeplinesc standarde de mediu 
înalte pe întregul lor ciclu de viață. 
Trebuie să fie însoțite de numărul de 
licență. 

 

Polietilenă de joasă densitate, pentru 
pungi subțiri utilizate în alimente și 
supermarketuri. Textura sa subțire îl 
face dificil de reciclat. 

Nu aruncați la gunoi; eliminați obiectul 
în mod responsabil. 

Polipropilenă folosită pentru capace 
de sticle, sos, recipiente de mâncare 
pentru mâncare la pachet și 
comandate, precum și medicamente. 
Este ușor de reciclat. 

 

Materialul folosit în produs este 
considerat sigur pentru contactul cu 
alimentele. 

 

Polistirenul are o textură spumoasă și 
a fost folosit în diverse SUP-uri. Fiind 
greu de reciclat, a fost interzis în 
Europa, din iulie 2021. 

Data de expirare a produsului (ca mai 
înainte).. 

 

Materiale plastice multistratificate 
care nu se încadrează în categoriile de 
mai sus. Sunt foarte greu de reciclat. 

Perioada in care un produs rămâne 
potrivit pentru consum după 
deschidere, indicată in luni. 

 

Reflecție / Debrief 

Discutați cât de dispuși sunt studenții să fie mai conștienți de informația de pe etichetă data 
viitoare când merg la cumpărături și cât de dispuși sunt să schimbe un brand iubit în favoarea 
unuia cu un ambalaj mai ecologic. 
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Website-uri pentru a afla mai multe 

Mai multe simboluri explicate: https://www.swedbrand-group.com/blog/packaging-symbols-
explained/  

https://www.sciencehistory.org/the-history-and-future-of-plastics  

https://ed.ted.com/lessons/what-really-happens-to-the-plastic-you-throw-away-emma-bryce  
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5) Proprietățile materialelor plastice 
 

Plasticul este un material minunat, versatil, ieftin și ușor de realizat! Care sunt caracteristicile 
materialelor plastice care le-au permis să cucerească planeta în doar câteva decenii? Când se 
transformă aceste proprietăți din avantaj în dezavantaj? 

 
Obiective ale învățării 
Să discute despre proprietățile materialelor plastice. 

Să conștientizeze modul în care un avantaj se transformă în dezavantaj atunci când vine vorba 
de SUP-uri. 

Durata estimată 

30 min (activitate la clasă) 
30 min (discuție cu persoanele în vârstă) 
 
Materiale și echipamente  

Un obiect vechi/de epocă din plastic sau alt material și unul modern pentru aceeași utilizare, 
Caiete, pixuri, creioane, (opțional) fotocopii ale mesei 

Fapte cheie / Informații utile 

Știați că cuvântul plastic provine din cuvântul grecesc „plastic” și înseamnă că poate fi modelat 
sau modelat? 

Toate aspectele vieții noastre moderne implică materiale plastice în diferite forme, cu aplicații 
diverse, de la membrane transparente la veste antiglonț. Folosim materiale plastice în 
numeroase produse din fiecare industrie, adică construcții, transporturi, electronice, 
îmbrăcăminte, îngrijire medicală și agricultură. Materialele plastice sunt ușoare, puternice, 
ieftine și iau cu ușurință diferite forme și culori. 

Aceste proprietăți au făcut ca plasticul să fie potrivit pentru realizarea de articolele din plastic 
de unică folosință (SUP), cum ar fi paiele, ambalajele pentru alimente și băuturi, pahare, 
farfurii și tacâmuri. SUP-urile sunt, prin proiectare, sunt articole cu durată scurtă de viață, 
menite să fie aruncate rapid la gunoi, cauzând daune ireversibile vieții marine, păsărilor și 
ecosistemelor. Ubicuitatea (însușirea de a fi peste tot) SUP-urilor și gestionarea improprie sau 
inadecvată a deșeurilor prezintă riscuri semnificative pentru mediu, sănătate și societate. 

PROPRIETĂȚI (+) ADVANTAJE (-) DEZAVANTAJE (RICURI) 

Sunt ușoare.  Ideale pentru transport, 
fabricarea de mașini, 
avioane etc. 

Dacă nu sunt eliminate corespunzător, ele 
se pot răspândi peste tot prin vânturi, 
curenți etc. 

Sunt durabile. Stabile pentru multe utilizări, 
de ex. constructii etc. 

Dacă ajung în mediul natural, reprezintă un 
risc pentru fauna sălbatică timp de decenii 
sau secole. 

Au un cost de 
producție 
scăzut. 

 

Accesibile pentru producție 
și consum masiv. 

Pentru că sunt ieftine, sunt folosite ca SUP-
uri. Acest consum excesiv duce la cantități 
de deșeuri dincolo de limitele care pot fi 
procesate. 

Sunt ușor de 
modelat, îndoit 
și colorat. 

Numeroase aplicații și 
produse sunt din plastic. 

Este imposibil să reciclezi masiv sutele de 
tipuri (coduri) de polimeri care există acolo. 
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Procesul pas cu pas 

1. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: Aduceți în clasă un obiecte de „de primă generație” (de 
exemplu, o ceașcă de bachelită) sau un obiect din alt material, de ex. un recipient de apă din 
sticlă, o cutie metalică, un pieptene de os, etc. precum și un produs modern din plastic pentru 
aceeași utilizare și cereți elevilor să urmărească asemănările și diferențele. 

2. Prezentați clasei tabelul de mai sus. Discutați cu elevii despre proprietățile materialelor 
plastice, în general, și despre modul în care unele avantaje se pot transforma în dezavantaje, 
dacă un articol nu este utilizat/transportat/ aruncat în mod corespunzător. 

3. Invitați elevii să se gândească la un obiect din plastic pe care îl folosesc frecvent și să ia în 
considerare avantajele acestuia (de exemplu, atrăgător, ușor de utilizat, ieftin, ușor); durata, 
eliminarea și posibilele riscuri în cazul în care obiectul este maltratat/pierdut/ spart. Elevii 
trebuie să completeze cardul de ami jos. 

4. Elevii, în perechi, discută și compară notele lor despre avantajele și riscurile obiectelor lor. 

Obiectul meu……………. 
...........  

De cât timp îl folosesc ......  Cum îl elimin.......  

Proprietățile / avantajele obiectului Dezavantajele/riscurile obiectului 

 

 

 

Reflecție/ Debrief 

Discutați cu elevii ce i-a surprins/impresionat în activitate. Aveți idei pentru schimbări în 
obiceiurile lor de zi cu zi? 

Extensie  

V-ați gândit vreodată cum au trăit oamenii în anii 50 și 60 fără atât de mult plastic în viața lor? 
Invitați elevii să vorbească cu persoanele în vârstă (bunici, vecini) despre articole care acum 
sunt fabricate din plastic, dar nu erau în trecut. Din ce erau făcute? Cum le-a schimbat 
abundența materialelor plastice viața? 

Site-uri web pentru a afla mai multe 

https://ed.ted.com/lessons/a-brief-history-of-plastic  

https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/chemistry/age-plastic-parkesine-pollution  
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6) Creează propriul plastic 
 
În această activitate studiem Polimerii: Care sunt diferențele în modul de fabricare a 
acestora, care sunt utilizările lor și care dintre aceștia pot fi reciclați? Experimentăm și facem 
propriul plastic (polimer) din lapte! 
 

Obiective ale învățării 
Să cunoască diferitele tipuri de materiale plastice. 
Să experimenteze crearea unui plastic. 
Să-și gestioneze responsabil deșeurile. 
 

Durata estimată 

60 min 

Materiale și echipamente 

1 cană de lapte 
4 lingurițe de oțet alb 
o tigaie, o strecurătoare, un bol termorezistent 
filtru de cafea și prosop de hârtie 

 
Fapte cheie / Informații utile 

Materialele plastice sunt o familie de materiale numite polimeri. Polimerii sunt formați din 
monomeri care se repetă în lanțuri lungi. Părțile care se repetă pot fi aceeași moleculă sau 
lanțuri de diferite tipuri de molecule legate între ele într-un model regulat. 

Materialele plastice sunt clasificate în trei categorii în funcție de proprietățile lor fizice: 
● Elastomeri. Acestea sunt materiale plastice flexibile: se întind sub presiune și apoi revin la 

forma inițială. Exemplele includ cauciucul natural, siliconul și neoprenul. Aceste tipuri de 
materiale plastice sunt utilizate în mod obișnuit în anvelope, benzi de cauciuc, suzete 
pentru copii, curele, proteze etc. 

● Termoplastice: Ca polimeri, au molecule cu lanț lung liniare sau ușor ramificate. Aceste 
materiale plastice se înmoaie când sunt încălzite și se întăresc (revin la forma originală) 
odată răcite. De aceea pot fi reciclate cu ușurință. Exemplele includ polietilenă PE, 
polipropilenă (PP), polistiren (PS), cloruri de polivinil (PVC) etc. 

● Termoduri: Ca polimeri au multe legături încrucișate și monomeri puternic ramificați. 
Aceste materiale plastice sunt întărite la căldură într-un design permanent. După ce au fost 
modelate, termorigidele rămân într-o formă fixă; chiar dacă sunt reîncălzite, nu se topesc. 
De aceea nu pot fi reciclate. Datorită durabilității și rezistenței la temperatură, acestea sunt 
utilizate în aparate electrice, izolatoare, lumini, podele etc. Exemplele includ bachelita, 
epoxizi, poliuretan, silicon (care este și un elastomer), etc. 

Procesul pas cu pas 

A. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: Cereți elevilor să ghicească câte tipuri de materiale plastice 
există (Răspuns: mii!). Prezentați pentru a clasifica tabelul celor 7 cele mai comune tipuri de 
plastic în ambalaje (ANEXA 1). Întrebați dacă au observat vreodată triunghiul cu trei săgeți din 
ambalaj. Subliniați că numerele 1-7 se referă la tipurile de plastic (polimer), în timp ce 
triunghiul nu indică reciclabilitatea (unii polimeri pot fi reciclați, alții nu). 

B. EXPERIMENT: Elevii lucrează în perechi sau în grupuri mici în laborator pentru a-și crea 
propriul polimer din lapte! Li se înmânează următoarele instrucțiuni: 
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1. Se încălzește o cană de lapte într-o tigaie până când laptele se aburește, dar nu fierbe. 

2. Se adaugă laptele fierbinte într-un vas termorezistent. 

3. Se adaugă 4 lingurițe de oțet alb în bol și se amestecă. Continuă să amesteci câteva 
secunde. Ar trebui să înceapă să se formeze bucăți mici albe. 

4. Odată ce amestecul de lapte și oțet s-a răcit puțin, turnați amestecul printr-o 
strecurătoare cu filtru de cafea pentru a îndepărta partea lichidă. 

5. Strângeți cașul între două prosoape de hârtie pentru a absorbi lichidul suplimentar. 
6. Frământați cașul într-o bilă. Acesta este plasticul tău de cazeină! Faceți-vă sculptura, 

bijuterii sau jucării din caseină-plastic folosind o matriță sau un tăietor de prăjituri. 
7. Aruncați orice caș nefolosit în coșul de gunoi, nu-l turnați în chiuvetă. 

8. Lasă creația să se usuce pe un prosop de hârtie timp de 48 de ore. Odată uscat, 
plasticul cazeină devine dur. 

9. Odată uscat, pictează-ți creația cu apă sau markere (evită sclipiciul, conține 
microplastice).  

Reflecție / Debrief  

Explicați chimia din spatele experimentului: laptele conține o proteină numită cazeină (de fapt 
cazeina este deja un polimer cu aminoacizi ca monomeri). Când laptele este încălzit și 
combinat cu un acid (oțet), pH-ul scade și moleculele de cazeină (monomerii) se desfășoară și 
se reorganizează pentru a forma un lanț lung (polimer), coagulând astfel laptele. 

Extensie  

Elevii mai mari află în cadrul orei lor de chimie următoarele: 
● PlasZcul cazeină este un termoplastic sau un termorezistent? Cum ai verifica? 
● PlasZcul dumneavoastră este sintetic sau bio? 
● PlasZcul dumneavoastră este biodegradabil? 

 

Website-uri web pentru a afla mai multe 

Termoplastice vs. polimeri termorigizi: proprietăți, procesare și aplicații: 
https://matmatch.com/learn/material/thermoplastics-vs-thermosetting-polymers  

Materiale plastice și reciclabilitate: https://ourworldindata.org/uploads/2018/07/Plastics-by-polymer-
type-01.png  

Resursă științifică practică: https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/milk-into-plastic  

UNEP 2015, Materiale plastice biodegradabile și deșeuri marine: 
https://wedocs.unep.org/20.500.11822/7468 
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7) Creează din plastic ceva ce poți purta 
 

Elevii sunt solicitați să realizeze un articol purtabil din plastic cu scopul de a explora în mod 

ludic caracteristicile diferitelor tipuri de materiale plastice. Care sunt calitățile și punctele 

slabe ale plasticului? Și ce tehnici pot fi folosite pentru a le lega împreună? Să aflăm! 

 

Obiective ale învățării 

Să exploreze caracteristicile fizice ale materialelor plastice. 

Să fie creativi. 

Să fie capabili a planifica, construi, testa și evalua propriile creații. 

 

Durata estimată 

60 min 

 

Materiale și echipamente 

Cât mai multe tipuri de materiale plastice și materiale plastice de unică folosință puteți găsi 
(vezi Pasul 1), ferăstrău și menghină; un ac; fier; cleste de sârma; foarfece; pistol cu silicon 
 

Fapte cheie 

Știați că plasticul a fost inventat în 1907? 

Știați că plasticul a făcut viața oamenilor mult mai ușoară începând din anul 1920? 

 

Procesul pas cu pas 

Timp de o săptămână, cereți elevilor să aducă de acasă diferite tipuri de materiale plastice 

(de unică folosință). Exemple: imitație de piele; Polipropilenă (plastic dur) din recipiente cu 

iaurt și mâncare luată cu comandată, sticle PET și capace; țevi din PVC; paie de plastic; 

mănuși și unelte vechi de bucătărie din plastic; jucării vechi din plastic; folie cu bule; 

materiale plastice subțiri folosite ca ambalaj în articolele achiziționate (de la televizoare la 

jucării, majoritatea obiectelor vin ambalate în plastic); foi plastifiate sau pliante vechi din 

plastic nu mai sunt folosite; fir de nailon; linie de spălat din plastic; cleme de rufe din plastic; 

rupturi de cravată; șireturi vechi de pantofi; curățați oale vechi, markere vechi etc. 

 

Amenajarea sălii: Puneți toate materialele colectate pe două mese, una în față și una în 

spatele sălii de clasă, așa că elevii trebuie să se plimbe pentru a le obține. Acest lucru îi 

încurajează să se uite la produsele colegilor. Creați un spațiu de lucru pentru utilizarea 

instrumentelor. 
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 Oferiți o scurtă introducere în sarcină: „Creează 

ceva ce poți purta, din materiale plastice. Nu trebuie 

să fie haine, dar pot fi!” Este foarte important ca 

elevii să lucreze în siguranță. Dați aceste instrucțiuni 

speciale și clarificați unde și cum pot solicita 

asistență cu diferitele instrumente. Faceți 

introducerea ușoară și veselă. Această sarcină este 

despre creativitate, plăcere și explorare în procesul 

de realizare a unui articol purtabil, nu despre 

rezultat. 

 

Coaching: Suprimați-vă dorința de a interveni sau de a ajuta la rezolvarea problemelor elevilor. 
În schimb, lăudați-le ideile și încurajați-i să încerce ceva nou. Concentrați-vă asupra procesului 
și faceți complimente despre asta, de exemplu: „Ce mod inteligent de a le lega împreună!” 
sau „Ce minunat că ai perseverat!” 
 
Învățarea elevilor: Lăsați elevii să învețe din activitățile lor, din greșelile și succesele lor. Au 
făcut ceva pentru prima dată? Sau au nevoie de o provocare suplimentară? 
 
Curățare: Pentru a încheia activitatea, elevii trebuie să își curețe spațiul de lucru și să pună 
toate materialele nefolosite înapoi pe mesele cu materiale. 
 

Reflecție/Debrief 

Puneți fiecărui grup o întrebare de reflecție diferită despre procesul lor: De ce ești mândru? 

Ce a fost dificil? Ce a fost ușor? Ce ai învățat? Ce a fost frustrant? Cine era mai bun în ce 

abilitate? Ce ar fi trebuit să te descurci diferit? 

 

Site-uri web pentru a explora mai mult: https://www.exploratorium.edu/education/tinkering-

projects  

 

  

Sfat pentru profesori! 

Pentru tehnicile de facilitare care să 

trezească interesul inițial, să susțină 

participarea și să aprofundeze înțelegerea 

elevilor, verificați Ghid de facilitare de la 

Tinkering Studio of the Exploratorium (sau 

ANEXA 2).  
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8) Muzeul de conservare a plasticului 
 

După ce au studiat tipurile, caracteristicile și utilizările materialelor plastice, studenții pot 
deveni curatori într-un muzeu ipotetic al materialelor plastice. Ce obiecte ar alege pentru 
expoziția lor și de ce? Care ar fi narațiunea lor subiacentă care leagă aceste obiecte? 

Obiective ale învățării 

Să reflecteze asupra rolului materialelor plastice în viața modernă 
Să exerseze gândirea analitică, creativă și sintetică 
Să exerseze în organizarea conținutului și realizarea de conexiuni 
Să exerseze abilitățile de prezentare și comunicare pentru o colecție. 
 

Durata estimată 

Cel puțin două sesiuni de câte 30 min. 

 
Fapte cheie / Istoria plasticului 

Materialele plastice au fost create pentru prima dată la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea. Celuloidul a fost unul dintre „materialele plastice de prima generație”. 
Astfel de materiale plastice au fost folosite pentru a înlocui articolele fabricate din resurse 
naturale rare, cum ar fi cornul, fildeșul și coaja de țestoasă. Înainte de plastic, utilizarea pe 
scară largă a fildeșului (pentru produse, de la bile de biliard, la piepteni și clape de pian) a pus 
o presiune uriașă asupra populațiilor de elefanți. Invenția bachelitei (1907), a fost 
revoluționară prin plasticitate, rezistență, conductivitate electrică scăzută, rezistență la 
căldură și apă. A fost folosită pentru noile produse din acea perioadă, precum radioul și 
telefonul. Utilizarea materialelor plastice a crescut pentru a acoperi nevoile celui de-al Doilea 
Război Mondial, în timp ce producția lor în masă a început în jurul anilor 1950. De atunci, 
plasticul a înlocuit treptat toate materialele tradiționale precum lemnul, metalul, bumbacul, 
sticla și cartonul în gospodărie și nu numai. 

Materiale și echipamente  

Diferite obiecte din plastic 

 
Procesul pas cu pas  

1. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: Întrebați elevii despre orice colecții pe care le-ar putea 
păstra, de ex. de jucării, autocolante, felicitări, scoici, frunze, benzi desenate etc. Ce este 
special la colecția lor? Cu cine o împart? Cui o arată? Cum? De ce colectează? 



- 22 - 
 

2. Brainstorming: Dacă ar 
crea o colecție de obiecte 
din plastic pentru a fi 
văzute de un vizitator în 
2500, ce obiecte ar alege 
fiecare elev și de ce? Cât 
de des folosesc acele 
obiecte? În ce fel sunt ele 
importante? Care este 
povestea din spatele lor? 
Funcționalitatea 
obiectelor va fi relevantă 
peste 500 de ani de acum 
înainte sau obiectele din plastic vor apărea ca ceva rar, exotic sau vintage în ochii 
viitorului vizitator? Care este rolul plasticului în 2500? 

3. Oferiți-le elevilor timp să aleagă și să-și prezinte articolele. Ei pot scrie și desena pe 
„cartea de identitate” a obiectului lor. 

4. În a doua întâlnire, discutați modalități de prezentare și de comunicare a colecției. Există 
multe moduri de sortare a obiectelor (de exemplu, după formă, culoare, utilizare etc.) și 
multe modalități de a le conecta într-o poveste interesantă: De exemplu, întreaga 
colecție ar putea fi organizată sub subiectul „Activități de petrecere a timpului liber la 
începutul secolul XXI”. Elevii negociază și decid cum își vor grupa obiectele și creează o 
„cale” interesantă pentru vizitator. 

5. Realizați expoziția: Dedicați un spațiu în clasă/școală pentru colecția voastră. Expoziția 
poate fi un proiect în lucru, deschis pentru completări, actualizări etc.  

6. FOLLOW-UP/URMAREA: Elevii se gândesc la modalități de a comunica colecția întregii 
școli și comunității locale. De exemplu, ar putea scrie etichetele pentru fiecare articol și 
invitații pentru a prezenta „narațiunea” din spatele expoziției lor. 

Reflecție / Debrief 

Discutați cu elevii despre gândurile și sentimentele lor pe parcursul procesului.  

● Cât de greu/ușor au experimentat procesul; 

● Ce i-a surprins; 

● Ce i-a făcut să fie mândri/mulțumiți; 

● Ce au dorit să transmită elevilor sau prietenilor mai tineri din această experiență? 

 

Site-uri web pentru a afla mai multe  

Programul Comisiilor Creative ale British Council, Un viitor în care plasticul de unică folosință se 

găsește doar în muzee, Muzeul Virtual al Plasticului (joc online): https://cura.tours/mop2121/  

Colecție de fotografii din grupul muzeului de știință din Marea Britanie/Filtrați după „plastic” 

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/  

  

Cartea de identitate a obiectului 

Denumirea obiectului:  Imagine / schiță 

Descriere (mărime, culori, formă)  
 
 
 

Utilizări/funcționare:  
 
 

Data producerii:  

Colecționar:  
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9) Auditorii de la școală 
 
Elevii investighează funcționarea coșurilor de gunoi și de reciclare în incinta școlii, pentru a 
veni cu sugestii pentru posibile îmbunătățiri ale managementului general al deșeurilor. 

 
Obiective aleînvățării 

Să exerseze abilitățile de cartografiere 
Să practice învățarea bazată pe anchetă 
Să înțeleagă gestionarea deșeurilor solide 

Durata estimată 

Două sesiuni de câte 45 min. 

 
Materiale și echipamente 

Mănuși de bucătărie (aduse de acasă, pentru cei care deschid capacele coșurilor), caiete, 
creioane, aparate foto, 3-4 planuri ale terenului școlii. 

 
Factori cheie/Informații utile 

SFAT: gunoiul poate fi groaznic, deci cum îi convingem pe elevi să se implice? Deși poate fi 
neplăcut, este important pentru noi toți să avem o perspectivă sinceră asupra a ceea ce se 
duce la depozitul de gunoi. Dacă am reduce deșeurile alimentare și le-am composta în mod 
corespunzător, atunci gunoiul nu ar fi atât de groaznic! De asemenea, atunci când plasticul, 
metalul și sticla sunt depozitate greșit din cauza neglijenței și indiferenței noastre, pierdem 
resurse valoroase care ar fi putut fi reciclate în produse noi. 

Procesul pas cu pas 

1. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: Întrebați elevii cine este responsabil pentru 
gestionarea deșeurilor în școală. Sunt așteptate răspunsuri precum municipalitatea, 
serviciul de curățenie sau un îngrijitor. Totuși, subliniem că, în calitate de utilizatori ai 
incintei, toți suntem responsabili pentru curățenia spațiului în care ne petrecem 
jumătatea zilei. 

2. Prezentăm scopul activității. Întrebări orientative care să conducă discuția noastră: 

a.      Câte tipuri de pubele există în incinta școlii (de exemplu, pentru hârtie, 
baterii, compost etc.)? 

b. Unde se află aceste pubele și de ce au fost amplasate acolo? 
c. Care este starea pubelelor? Cât de des sunt golite? Cine este responsabil? 

Aruncăm lucruri „greșite” la coșurile de gunoi? 
d. Cum se leagă sistemul de management și reciclare a deșeurilor școlare de cel 

al municipalității? (Link către sondajul din Sistemul de management al 
deșeurilor solide municipale din Act. 2) 

e. De ce este important să reducem cantitatea de deșeuri la nivel de școală / 
casă / oraș? 

3. Împărțiți elevii în grupuri (de exemplu, după tipul de coș), distribuiți mănușile și un 
plan al unui etaj pentru fiecare grup și acordați-le timp pentru o mini cercetare de 
teren. (În cazul unui campus mare puteți limita suprafața studiată). Profesorul sau un 
elev din fiecare grupă, voluntar și purtând mănuși de bucătărie, se obligă să deschidă 
capacele pubelelor. Atenție: Nu vom amesteca și nu vom atinge conținutul coșului, 
doar vom observa și face fotografii la interior. Grupurile marchează coșurile de gunoi 
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pe planurile lor și iau note și fotografii cu „greșelile” în utilizarea coșului de gunoi (de 
exemplu, materiale plastice plasate greșit în coșul de gunoi; coșuri de gunoi 
supraîncărcate q coșuri de reciclare contaminate etc.) și orice altceva pare demn de 
remarcat, de ex. gunoi în curte, scurgeri nesupravegheate etc. 

4. Odată întorși în clasă, discutați constatările făcute și toate erorile detectate. Faceți o 
listă cu problemele identificate. Atenţie! Elevii pot fi destul de critici, dar asigurați-vă 
că stigmatizați actul și nu persoanele. 

5. Cea de-a doua sesiune de 45 min. este dedicată „soluțiilor”. În funcție de problemele 
detectate, elevii pot sugera acțiuni pentru a găsi soluții: De exemplu, dacă găsesc 
deșeuri plasate greșit în coșurile de gunoi, pot sugera îmbunătățirea etichetelor  
coșurilor de gunoi, discutând cu personalul care asigură curățenia sau cu 
administratorul, sau cu întreaga lor școală. Alte posibile acțiuni de remediere pot fi 
începerea compostării, stabilirea unei 
sortări în clasă, mutarea coșurilor de 
gunoi mai aproape de punctele fierbinți 
unde se generează deșeuri, proiectarea 
unui eveniment la nivelul școlii, etc. Cu 
cât elevii au mai multă responsabilitate în găsirea soluțiilor, cu atât vor fi mai creativi, 
și cu atât mai angajați în implementarea propriilor sugestii. 

FOLLOW-UP: Reluați auditarea din când în când (de exemplu, o dată pe lună) pentru a verifica 
dacă soluțiile pe care le-ați aplicat rezolvă problema și îmbunătățesc gestionarea generală a 
deșeurilor. 

Reflecție/ Debrief 

Discutați semnificația expresiei „nu vor dispărea” atunci când vine vorba de deșeuri, în special 
de plastic. 

Extensie 

Organizați o vizită la cea mai apropiată unitate de reciclare sau de gestionare a deșeurilor. 

Gestionarea deșeurilor variază de la oraș la oraș, așa că se recomandă ca elevii să viziteze cea 
mai apropiată unitate de reciclare sau de gestionare a deșeurilor pentru a obține o experiență 
de primă mână a particularităților, succeselor, dar și dificultăților și provocărilor locale. În plus, 
ei își vor da seama că „deșeurile nu vor dispărea” și vor aprecia efortul și investițiile necesare 
pentru a ne menține mediul curat. 

Webiste-uri pentru a afla mai multe 

Statistici UE privind deșeurile municipale: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics  

Gândire creativă: Această metodologie 
poate fi utilă mai ales în etapa de 
identificare a soluțiilor. 
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10) Vânătorii de microplastic 
Elevilor care locuiesc aproape de mare sau de un alt corp de apă,  sugerați-le să facă un sondaj 
pe teren în căutarea microplasticelor. Ei investighează, de asemenea, produsele de igienă 
folosite acasă, învață să recunoască microplasticele printre ingredientele lor și se gândesc la 
modalități de a le evita. 

Obiective ale învățării 

Să exerseze abilitățile STEAM (observare, sondaj de teren, matematică etc). 
Să realizeze că microplasticul este peste tot. 

Durata estimată 

Microplastic în aer liber: 15 min introducere, 60 min activitate pe teren, 30 min sup up 
Microplastic de interior: 15 minute introducere, 60 minute cercetare acasă, 30 minute 
rezumat 

Materiale și echipament 

Microplastic de exterior: Unele pagini web, borcane pentru colectie, caiete, creioane, 
aparate foto 

 
Factori cheie/informații utile 

Când materialele plastice sunt expuse la elementele 

naturale, în timp acestea încep să se dezintegreze. Cu 

ajutorul soarelui, vântului, al ploii și valurilor, 

materialele plastice se fragmentează în bucăți din ce 

în ce mai mici, numite microplastice (mai mici de 5 

mm). Fulgii de plastic , cunoscuți și sub denumirea de 

„lacrimi de sirenă”, reprezintă materia primă pentru 

fabricarea tuturor produselor din plastic fiind, de 

asemenea, un microplastic. Din păcate, astăzi atât 

materialele din microplastic fragmentat, cât și fulgii 

se găsesc în mod obișnuit în lacuri, râuri și mări de pe 

tot globul și sunt digerați de organismele vii.  

Vânătoarea de microplastic în aer liber / Sfaturi pentru profesori:   

● Având în vedere că astăzi microplasticele 
sunt vizibile pe aproape toate plajele, 
elevilor le este mai ușor să le observe și să 
le colecteze pe plajele nisipoase. 

● Dacă școala dumneavoastră este departe 
de o plajă, puteți desfășura activitatea de-a 
lungul malurilor unui râu, lac sau pârâu. 
Vizitați locul înainte, pentru a vă asigura că 
există microplastice. 

● Aveți la îndemână o probă reală de 
microplastice în descompunere și pelete, 
astfel încât elevii să le poată recunoaște. 

Surse de microplastic: 

Articole mari din plastic în 
fragmentare; 

Cosmetice cu microbile; 

Țesături sintetice de ex. Poliester (la 
spălare, se eliberează microfibre); 

Fulgi de plastic (de exemplu, din 
accidente în timpul transportului sau 
fabricării lor); 

Anvelopele auto (fibrele sunt 
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Astăzi, peste 500 de substanțe, utilizate pe scară largă în produse cosmetice și de îngrijire 

personală, sunt considerate drept microplastice. Cele mai des întâlnite sunt polietilena (PE), 

polipropilena (PP), metacrilatul de polimetil (PMMA), nailonul (PA), poliuretanul și 

copolimerul acrilat. 

Procesul pas cu pas 

1. INTRODUCEREA ÎN ACTIVITATE: Întrebați elevii dacă au auzit vreodată termenul 

microplastic: chiar dacă nu l-au auzit, poate că pot ghici după nume, ce ar putea însemna. 

Scrieți pe tablă o hartă mentală și eventualele întrebări ale elevilor despre microplastice. 

2. Urmărește oricare dintre videoclipurile propuse care explică modul cum se formează 

microplasticul și care este soarta lui în mediul natural. 

3. Vânătoarea de microplastic în aer liber: Vizitați o plajă și urmăriți linia țărmului de iarnă 

(o linie care este paralelă cu malul apei unde algele marine, ramurile de lemn etc. tind să 

se adune, din cauza valurilor de iarnă). Stabiliți întinderea zonei țărmului care trebuie 

investigată, de ex. de la 10 la 20 de metri folosind o frânghie lungă sau numărând pașii. Pe 

această linie și cu ajutorul sitelor elevii colectează probe de 

a) microplastice fragmentate și b) fulgi de plastic. Dacă nu 

sunt siguri de unele dintre probele lor, le pot verifica sub o 

lupă când se întorc la școală.  

4. Întorși în clasă, însumați cantitatea de microplastice 

colectate. Faceți calcule matematice pentru a estima câte 

microplastice se așteaptă a fi, de ex. pentru întreaga plajă 

sau pe km de plajă din zona dumneavoastră. 

5. Vânătoarea de microplastic în interior: Cereți elevilor să 

caute microplastice pe etichetele produselor de igienă personală acasă. Deoarece 

materialele plastice sunt în principal polimeri (vezi Activitatea 5), ele sunt de obicei 

denumite „poli...”. S-ar putea să fiți surprinși câte dintre acestea sunt conținute în produse 

precum pasta de dinți, exfoliante, rimel, șampoane, dar și markere de desen cu sclipici, 

haine sintetice, etc. Fiecare elev ar trebui să facă o listă de Polimeri:  

Tipul de produs 

(ex. pastă de 

dinți) 

Firma Acronimul 

polimerului 

Numele complet 

al polimerului 

Alternativă 

     

     

     

     

 

6. Întorși în clasă, discutați descoperirile dvs. și sugerați produse alternative pe care ați putea 

începe să le utilizați (ultima coloană a tabelului de mai sus). 

7. FOLLOW UP: Luați în considerare să vă alăturați campaniei „Dare to Care/Îndrăznește să-ți 
pese” și scrieți o scrisoare mărcii dvs. de cosmetice preferate, rugându-i să nu mai 
folosească microbile în produsele lor. 

Activitate alternativă 

pentru școli departe de 

plajă: Cu ajutorul unui 

adult, elevii verifică filtrul 

mașinii de spălat rufe sau 

pungile folosite pentru a 

prinde fibrele hainelor din 

poliester. 
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Website-uri pentru a afla mai multe 

Videos depre microplastic, de: a) TEDed (2014) www.youtube.com/watch?v=KpVpJsDjWj8 b) 

Enciclopedia Britanica (2019), www.britannica.com/video/185601/problem-oceans-Earth-particles  

Beat the Microbead. Învățăm care firme de cosmetice din țara noastrăfolosesc/nu folosesc 

microplastic www.beatthemicrobead.org/  și cum le recunoaștem www.beatthemicrobead.org/guide-

to-microplastics/   
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11) Zilele cu zero plastic  
 
Elevii sunt încurajați să petreacă câteva zile reducând la minimum „materialele plastice de 
unică folosință” (SUP). Ei notează progresul lor într-un jurnal și descoperă cât de creativi și 
rezistenți trebuie să fie pentru a trăi un stil de viață fără plastic astăzi. 

Obiective ale învățării 

Să realizeze cât de dependente de plastic au devenit viețile noastre 
Să recunoască SUP-urile ca fiind sinonime cu comoditatea 
Să exerseze gândirea creativă 
 
Durata estimată 

De la o zi la o săptămână 
 

Materiale și echipamente 

Caiete, creioane, aparate foto 

 
Factori cheie/informații utile 

Plasticul ne-a invadat viețile până la un punct în care a trăi fără el poate fi destul de greu; în 

special materialele plastice de unică folosință (SUP) pot fi considerate sinonime cu ideea de 

comoditate. Cu toate acestea, există câteva aspecte tulburătoare privind materiale plastice:  

● Începând cu anii 1950, producția de plastic a depășit-o pe cea a oricărui alt material. 

● Plasticul durează secole. Se estimează că o sticlă de plastic durează 450 de ani pentru a 

se descompune în natură, în funcție de locul în care se află (îngropată, în mare sau în 

aer liber). 

● Aproape tot plasticul care a fost făcut vreodată există și astăzi - o mică parte din acesta 

a fost incinerat sau reciclat. 

● Producția de plastic a crescut geometric în ultimii ani și este de așteptat să continue. 

Din producția totală, 36% este destinat să fie folosit o singură dată, ca ambalaj. 

● Chiar dacă producția de plastic crește, la nivel global, doar 9% din acesta este reciclat 

astăzi. 

● Aproximativ jumătate din deșeurile găsite în mările și coastele Europei sunt SUP-uri. 

Iată câteva idei pentru o gospodărie fără plastic: 

● Optați pentru ambalaje reutilizabile, potrivite pentru întreaga familiei și în loc de porții 

mici individuale. 

● Alegeți alimente și legume proaspete neambalate în locul celor ambalate. 

● Ambalajele din plastic pur, necolorat (de exemplu, PET) sunt mai bune pentru fabricile 

de reciclare decât materialele cu mai multe straturi (de exemplu, tetrapac) sau plasticul 

colorat.  

● Alegeți suc proaspăt stors, servit într-un pahar fără paie în loc de unul îmbuteliat. 

● Optați pentru pungi de cumpărături reutilizabile (sau fără pungi) în locul celor subțiri din 

plastic. 

● Evitați apa îmbuteliată dacă puteți avea apă curată de la robinet. 

● Optați pentru sticla de sticlă returnabilă în loc de PET (apa de la robinet  este 

întotdeauna cea mai bună alegere). 
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● „Aduceți-vă propria cană” pentru băuturi de la dispenser sau cantină. 

● Evitați în întregime paiele sau, dacă este necesar, purtați cu dvs. unul reutilizabil. 

● Alegeți o periuță de dinți din bambus în loc de una din plastic și faceți-vă propria pastă 

de dinți. 

● Cumpărați leguminoase vrac ambalate într-o pungă de hârtie sau un recipient „adus de 

acasă”. 

Procesul pas cu pas 

1. INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: Începeți cu împărtășirea unor fapte sau acordați timp elevilor 

să răsfoiască și să descopere ce este plasticul de unică folosință (SUP) și un fapt interesant 

despre acesta. 

2. Oferiți elevilor timp să noteze fiecare articol SUP pe care îl folosesc într-o zi și să ia în 

considerare posibile alternative la ele. Alternativ, faceți acest pas cerându-le elevilor să creeze 

benzi desenate cu obiceiuri zilnice care fie consumă plastic, fie nu îl consumă. 

3. Propuneți clasei să susțină o provocare „Zero Plastic” timp de una sau mai multe zile. Vom 

avea nevoie de o bună planificare, creativitate și schimbări în modul în care ne facem 

cumpărăturile, astfel încât să nu facem compromisuri în ceea ce privește calitatea vieții și nici 

să fim lipsiți de ceva esențial. Rețineți că, minimizarea consumului de SUP-uri va atrage unele 

perturbări în confortul nostru, de exemplu, reducerea gustărilor noastre ambalate, a 

alimentelor comandate (ambalate) și chiar a achizițiilor online. 

4. Cereți elevilor să țină într-un jurnal fiecare mică schimbare, fiecare mică victorie obținută, 

dar și momentele în care nu au rezistat sau nu au găsit o alternativă la plastic. Acest lucru este 

lesne de așteptat din cauza dominației SUP-urilor și a comodității pe care acestea ne-o oferă. 

Reflecție / Debrief 

La sfârșitul provocării, discutați despre experiențele descrise în jurnale, despre motivele din 

spatele fiecăreia dintre „victoriile” și „înfrângerile” împotriva SUP-urilor. Putem decide să 

adoptăm unul sau mai multe dintre noile noastre obiceiuri în mod permanent. 

Extensie 

Organizați „Ziua fără cumpărături” la nivelul școlii sau alăturați-vă campaniei globale. 

 

Site-uri web pentru a afla mai multe 

UNEP-IETC, 2018: Plasticul de unică folosință o foaie de parcurs către durabilitate 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25523/singleUsePlastic_sustainability_fact

sheet_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

SFAT pentru profesori: participăm la provocare și ne comunicăm sincer propriile victorii și 

înfrângeri. În orice caz, evităm să-i influențăm pe cei mai puțin dornici: nu avem toți același 

punct de plecare, nici aceeași voință de schimbare, nici același sprijin acasă. Așadar, salutăm 

orice mică schimbare pe care o adoptă un elev și ne asigurăm să dăm un exemplu din propriile 

noastre vieți, folosind cât mai puține SUP-uri. 
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Documentul de lucru al serviciilor Comisiei UE, Evaluarea impactului, Reducerea deșeurilor marine: 

acțiune privind materialele plastice de unică folosință și uneltele de pescuit, 2018 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d0542a2-6256-11e8-ab9c-01aa75ed71a1  

Ea a încercat să evite plasticul la cumpărături timp de o săptămână. Iată cum a mers: 

https://www.npr.org/sections/health-shots/2022/07/02/1109498551/she-tried-to-avoid-plastic-

while-grocery-shopping-for-a-week-heres-how-it-went  
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12) R-urile sustenabilității 
Începând cu anii 1970, multe proiecte de mediu s-au bazat pe cei 3R (Reducere-Reutilizare-
Reciclare) și cu timpul au fost adăugate alte câteva „verbe R”, precum a Refuza, a Repara, dar 
și a Regâni. Elevii se gândesc, prioritizează și se angajează la mai multe acțiuni în care pot 
acționa conform R-urilor.  

Obiective ale învățării 

Să se familiarizeze cu diferitele abordări Rs. 
Să reflecteze asupra modului în care acestea pot contribui la combaterea poluării cu plastic. 
 
Durata estimată 

45 minute 

Materiale și echipamente 

Caiete, pixuri, copii ale mesei, hârtii mari post-it 

Factori cheie/Informații utile 

Cercetări recente arată că oamenii sunt motivați de preocuparea lor de mediu, abilitățile și 

beneficiile specifice sarcinii atunci când „ecologizează” un obicei. Pe de altă parte, lipsa de 

cunoștințe și oportunități, neplăcerile și dificultatea sunt factori demotivanți. 

„R-urile sustenabilității” demonstrează cum putem reduce procesele liniare de consum și deci 

cum reducem deșeurile, făcând alegeri informate și responsabile în viața noastră de zi cu zi: 

● Refuză! Nu cumpărați și nici nu sprijiniți produse sau companii care dăunează oamenilor, 

animalelor sau mediului, cum ar fi produsele din plastic de unică folosință. 

● Redu! Să limităm consumul de plastic în ansamblu. Chiar avem nevoie de toate lucrurile pe 

care le consumăm? Să vedem cum ne putem reduce amprenta de carbon si de apă, 

(respectiv consumul de energie și apă). 

● Refolosește! Fiți creativi cu privire la modul în care putem prelungi durata de viață a 

produselor. Optați pentru articole reutilizabile, de ex. saci/sticle/cești cu utilizări multiple, 

baterii reîncărcabile etc. Donați haine vechi. 

● Repară și dă o altă întrebuințare! Putem repara lucrurile? Putem reutiliza obiecte? 

● Reciclează! Știm cum să reciclăm corect? Separăm plastic, hârtie, metal, sticlă, organice? 
Reciclarea este o opțiune; cu toate acestea, nu toate lucrurile puse la coș vor ajunge să fie 
reciclate, de ex. din cauza calității proaste a acestora, a contaminării sau a gradului de 
sortare foarte scăzut. Ar trebui să ne amintim că reciclarea plasticului presupune totuși 
consumuri mari de energie și apă. 

● Regândește! este un acțiune orizontală care are legătură cu toate cele de mai sus! Cum 
vedem lumea naturală și resursele ei? Producem și consumăm prea multe produse? 
Credem că alegerile noastre zilnice pot face diferența? 

 

Procesul pas cu pas 

1. Acordați timp elevilor să se gândească la modul în care elimină obiectele de pe masă (pot 
adăuga mai multe articole). Invitați-i să fie sinceri cu privire la ceea ce fac de fapt, bifând  
căsuța potrivită. 



- 32 - 
 

2. Elevii își împărtășesc răspunsurile printr-un exercițiu „Think-Pair-Share - 
Gândește/împerechează/împărtășește”. Răspunsurile lor nu trebuie judecate sau criticate. 

 Refuză-
Replace 

/înlocuiește 
cu… 

Redu Repară-
Refolosește 

/Repurpose/Gas
ește altă 

întrebuințare  

Reciclează Comentarii? 

Sticla de apă PET      

Ambalaj alimentar pentru 
gustarea de la școală 

     

Paie      

Sticla de plastic pentru 
sifon 

     

Baloane      

Jucării vechi și distruse      

Pungi subțiri de plastic        

Șervetele antiseptice      

Markere și pixuri vechi      

4. Prezentați o listă de verbe R pentru 
sustenabilitate în lucrările post-it și cereți 
elevilor să adauge alte verbe R la listă (de 
exemplu, re-cadou, re-umplere, etc.), de 
impact, de dragul mediului nostru. 

5. Faceți o fotografie a ierarhiei rezultate: chiar 
dacă nu există limite clare, unele verbe sunt „mai verzi” decât altele. De exemplu, „refuzați” 
ar trebui să fie clasat mai sus decât „reduceți” sau „reciclați”. ` 

6. După stabilirea priorităților, întrebați elevii dacă sunt dispuși să-și schimbe răspunsurile 
notate în tabel, ca angajament/angajament de acum înainte. Care? 

Reflecție / Debrief 

Discutați cu elevii următoarele: 

● De ce este uneori greu să schimbați obiceiurile? 

● Cum ne-am putea implica familiile/prietenii/școala în aplicarea R-urilor discutate? 

 

Extensie  

Editați o carte școlară sau o revistă dedicată verbelor R. Elevii lucrează în perechi pentru a 
pregăti articole, interviuri, povestiri, poezii, cântece, reclame. Puteți distribui revista în formă 
tipărită sau electronică părinților, colegilor de școală și site-ului web al școlii. 

 Website-uri pentru a afla mai multe 

Cei trei R: Ordinea este importantă:https://sustainability.uconn.edu/2020/04/07/the-three-rs-order-

is-important/ 

Platforma și campania TrashHack: www.trashhack.org    
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13) Sărbătoare școlară fără plastic 
 

Organizăm o sărbătoare școlară sau o petrecere în care este așteptată multă lume și se vor 
oferi gustări, fără articole din material plastic de unică folosință (SUP-uri). Unde găsim provizii? 
Cum facem decorarea fără plastic? Pe cine ar trebui să informam pentru a ne sprijini? 

 

Obiective ale învățării 

Să ne regândim modul de consum în timpul petrecerilor. 
 

Durata estimată 

Două sesiuni de câte 30 min., înainte și după petrecere 

 
Materiale și echipamente 

Caiete, creioane, aparate foto 

 
Procesul pas cu pas 

1) INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE: Având în vedere viitoarea sărbătoare sau petrecere a 

școlii, cereți elevilor să vă ajute la pregătire. Întrebați-i „De ce consumabile vom avea 

nevoie pentru organizare?” și enumerați-le ideile pe tablă fără a comenta. Este posibil ca 

elevii să menționeze, printre altele, decorațiuni, steaguri, baloane, confetti, vesela pentru 

gustări, suveniruri și alte produse care vor fi aruncate imediat după utilizare. 

2) Când lista este gata, explicați că sărbătorile, petrecerile și festivalurile în general au o 

amprentă mare asupra mediului din cauza deșeurilor rezultate (atât plastic, cât și 

alimente). 

Găsiți pe internet idei pentru petreceri zero deșeuri sau zero plastic. Iată câteva sfaturi: 

 Informăm conducerea școlii și personalul cantinei despre intenția noastră de a 

organiza un eveniment verde și le cerem sprijinul. 

 Spunem nu articolelor „de unică folosință” în general, nu numai materialelor 

plastice (de exemplu, renunțăm la paiele de hârtie, în loc de vesela din bambus 

preferăm reutilizabile din bachelit, sau ceramică etc. 

 Alegem gustări sănătoase pe care le luăm vrac de la o brutărie sau rugăm părinții 

să pregătească ceva acasă. De obicei, mâncarea cu mâna este mai puțin 

risipitoare. 

 Evităm tipărirea, trimitem invitații pe cale electronică și informăm în prealabil 

oaspeții că acesta este un eveniment fără SUP. 

 Spunem NU baloanelor. 

 Spunem nu markerelor cu sclipici. 

 Ne facem propriile decorațiuni, pălării și hârtie de împachetat pictând pe ziare 

vechi, benzi desenate și carton. 

 Spunem NU cadourilor din plastic, preferăm cadourile durabile precum cărți, 

benzi desenate, caiete, creioane, sau ne facem cadourile făcute manual din sticle 

de plastic etc.  
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3) Cereți elevilor să estimeze cantitatea de deșeuri de la sărbătoarea planificată, în 

conformitate cu ceea ce au sugerat ei. Dacă consideră că sărbătoarea va fi prea 

risipitoare, pot face sugestii pentru a reduce amprenta. Reproiectăm apoi sărbătoarea și 

lista de achiziții, încercând să fim mai ecologici și, mai ales, fără SUP-uri. 

4) În timpul festinului cerem participanților să ne sprijine în efortul de a-l organiza cu o 

amprentă minimă de plastic. 

5) La sfârșitul sărbătorii participăm la culesul și spălarea vaselor și la curățarea spațiului, 

astfel încât să-l lăsăm așa cum l-am găsit. 

6) Ne asigurăm că deșeurile alimentare ajung la animalele de companie sau la un coș de 

compost. Desigur, dacă există resturi de mâncare neatinsă, o împărțim cu familiile 

noastre. 

 

Reflecție/Debrief / Follow up 

După eveniment, discutăm despre impresiile elevilor cu privire la cantitatea de gunoi creată. 

Atingerea zero deșeuri va necesita eforturi repetate, cheia este să faceți ceva de fiecare dată 

și să continuați să vă îmbunătățiți de la un eveniment la altul. În final, discutăm cu studenții 

care dintre aceste practici ar dori să le păstreze și la petrecerile lor personale de naștere, de 

acum înainte.  
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14) Sustenabilitate la școală de la A la Z 
 

Elevii sunt rugați să creeze un alfabet de sustenabilitate pentru școala lor. Pentru fiecare 
scrisoare pe care o gândesc/scriu/desenează, o acțiune concretă pe care o pot face, de acum 
înainte, pentru o școală care nu numai că consumă mai puțin plastic, dar este mai ecologică, 
(în ceea ce privește eliminarea deșeurilor, consumul de energie și apă), este mai deschisă și 
mai incluzivă, etc. 

Obiective ale învățării 

Să practice gândirea creativă. 
Să considere școala și oamenii săi ca pe o entitate.  
 
Durata estimată 

45 min  

Materiale și echipamente 

Caiete, creioane, o foaie mare de hârtie sau carton, creioane pentru desen 

 
Procesul pas cu pas 

1. Începeți cu un brainstorming asupra conceptului de sustenabilitate și notați ideile elevilor 
în cuvinte cheie. Atenţie! Sustenabilitatea nu se limitează la problemele de mediu, ci 
îmbrățișează și aspecte societale și economice, cum ar fi echitatea, justiția, corectitudinea 
în dezvoltarea economică etc. 

2. Discutați: Cum ar putea fi aplicate principiile durabilității la nivelul școlii. Care sunt 
elementele unei „școli durabile” ideale? Elevii continuă să noteze cuvinte-cheie. 

3. Cereți elevilor să descrie aceste aspecte ca angajamente sub forma unui alfabet. Pentru 
fiecare scrisoare ar trebui să se gândească/să scrie/deseneze la o acțiune concretă pe care 
o pot face, de acum înainte, pentru a-și face școala mai durabilă (de exemplu, Adoptarea 
parcului din apropiere, pentru a se asigura că nu există deșeuri, plantarea grădinii școlii 
etc.). 

4. Cereți elevilor sa-și comunice alfabetul de sustenabilitate într-un poster atârnat în clasă 
sau pe coridorul școlii. Alternativ, aceasta ar putea lua forma unei ghirlande realizate 
manual. 

 

Reflecție/Debrief 

Vă puteți angaja ca și clasă să continuați să faceți aceste acțiuni de acum înainte? Cum ați 
reușit să vă convingeți prietenii și adulții mai puțin entuziaști? 

 

Website-uri pentru a afla mai multe 

Cea mai mare lecție din lume despre SDGs: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/  

Design pentru schimbare: www.dfcworld.com  

Global game changers: https://globalgamechangers.org  
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Exemplu de afiș  tip ghirlandă pentru „angajamente” pentru o clasă/școală durabilă:         
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Anexa 1 – Tipuri de Plastic 
Tabelul rezumă cele șapte tipuri cele mai utilizate în ambalaje (și în alte părți) și capacitatea 
lor de a fi reciclate. 

  

 

Tereftalat de polietilenă (PET) pentru sticle de apă, sticle de 
sifon, recipiente pentru alimente etc. Se recicla cu ușurință. 

 

Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru sticle de apă, 
sticle de sifon, recipiente pentru alimente etc. Se recicla cu 
ușurință. 

 

Polietilenă de joasă densitate pentru pungi de alimente 
congelate, ambalaje pentru alimente, pungi de plastic, inele 
de șase pachete. Greu de reciclat. 

 

Polipropilenă pentru vase, sticle de medicamente, capace 
de sticle, căni de iaurt, ambalaje alimentare pentru 
mâncare la pachet și mâncare comandată. Reciclabil. 

 

PVC pentru izolarea firelor și a țevilor. Foarte greu de 
reciclat. 

 

Polistiren pentru mâncare la pachet, tacâmuri, căni de băut. 
Foarte greu de reciclat. Interzise în UE din 2021 

 

Materiale plastice multistratificate care nu se încadrează în 
categoriile de mai sus. Foarte greu de reciclat, din cauza 
diversității materialelor pe care le includ. 
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Anexa 2 - Ghid de facilitare 
Ghid de facilitare de la Thinkering Studio of the Exploratorium. 

 


