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Reciclare creativă sau în ce se 
pot transforma deșeurile

 Salut, bine ai venit ! Începem episodul 2 din sezonul X 
al Patrulei de Reciclare !

 Vom descoperi în ce lucruri extraordinare se pot 
transforma … deșeurile, și, mai ales, cât de bun este 
acest lucru, pentru mediul înconjurător. 

 În plus, vei învăța să creezi chiar tu un obiect simpatic
și util fără să dai bani pe materiale. (Ce zici de un cub
„magic” care te ajută să înveți la mate ?)
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Ești gata?



O „GODZILLA” REALĂ

Aceea e ficțiune.

Există însă un „monstru” 
adevărat, care ne 

amenință pe toți, în viața
reală. 

GUNOIUL!
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Știi povestea cu  

care a devenit 



CE SE ÎNTÂMPLĂ CU GUNOIUL? 
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din păcate, nu (pe
bune, niciun pic)Dispare ca prin 

magie

Este îngropat în
pământ sau ars

cea mai mare 
cantitate, da. Vreo

40%

Este reciclat
mult mai puțin decât
ar trebui. Doar vreo

14 %

https://www.wastedive.com/news/world-bank-global-waste-generation-2050/533031/
https://www.wastedive.com/news/world-bank-global-waste-generation-2050/533031/


CE SE ÎNTÂMPLĂ CU GUNOIUL? 
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ăăăă, NUEste trimis în
spațiu

Este compostat,
transformat în
îngrășământ

numai 5%, atât

Ai făcut calculele? Ce reiese?
40% din cantitatea de gunoi nu este nici reciclată, nici îngropată,
nici compostată. Cu alte cuvinte, habar n-avem ce se întâmplă cu
el, dar sigur e pe undeva prin preajmă.



Unde o fi gunoiul despre care nu știm
cum a fost eliminat? 
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A propos, știi că până în 2050, este posibil să nu mai avem locuri 

unde să îngropăm gunoiul, pe Planetă ?

Mai ales noi, în România, avem foarte multe gropi de gunoi ilegale. 

De fapt, în 2020, Uniunea Europeană ne-a somat să ecologizăm și 

să închidem 48 de astfel de locuri, în toată țara!



Acum, producem 2 miliarde 
de tone de gunoi/an 
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Ce cantitate de gunoi crezi că va 
produce omenirea în 2050?

3.4 MILIARDE 
DE TONE 

DE GUNOI / AN



Ce opțiuni avem?
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Ne facem bagajele și plecăm în spațiu

S-au gândit niște oameni și la asta. 

Dacă ai văzut filmul de animație 

Wall-e, îți poți face o imagine 

despre cum ar arăta Pământul 

copleșit de deșeuri. 

Hai să ne gândim mai 
bine ce am putea face ca 
să rămânem pe Planeta

asta minunată și s-o 
păstrăm cât mai curată. 



3,4 miliarde de tone se compun 
din deșeurile fiecăruia dintre noi
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Devenim
conștienți ce 

înseamnă
când aruncăm

un obiect la 
gunoi.

Înseamnă că îl vom 
scoate din casă , dar că 
este posibil fie să 
continuăm să trăim 
alături de el (îngropat pe 
undeva prin preajmă), fie 
chiar să ajungă în mare 
sau în ocean, contribuind 
la poluarea unor 
ecosisteme extrem de 
fragile. 



Metode de a reduce cantitatea
de deșeuri pe care o generăm
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Cum am putea face asta ? Voi ce idei aveți ? 

REducem

REutilizăm

REciclăm

Sperăm că în
răspunsurile voastre v-ați
gândit și că ar fi bine să
evităm din start (sau să
cumpărăm cât mai 
puține) ambalaje non-
biodegradabile (cum ar fi 
plasticul de unică
folosință). Despre asta
vom vorbi într-un atelier 
viitor. 



Refolosim CREATIV ACASĂ! 
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REFOLOSIREA OBIECTELOR
CARE POT SERVI ȘI ÎN ALTE
MODURI DECÂT SCOPUL LOR
INIȚIAL ESTE O CALE DE A
REDUCE CANTITATEA DE
GUNOI.
Asta înseamnă „UPCYCLING” –
transformarea unor ambalaje
sau obiecte folosite în alte
lucruri utile, chiar mai
valoroase decât produsul
original.



Uită-te cu atenție și spune
din ce sunt făcute:
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Uită-te cu atenție și spune
din ce sunt făcute:
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A arunca sau a reutiliza ?
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Aceasta e întrebarea



Ce obiecte ați reciclat voi, acasă, 
transformându-le în altceva util ? 
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Atunci când refolosim sau transformăm un 
obiect (ca, de exemplu, un tricou vechi în cârpă

de praf), în loc să-l aruncăm, avem avantaje :

Reducem cantitatea de gunoi

Nu trebuie să cumpărăm o lavetă nouă (deci… 
economii)



Și totuși, până la urmă...

Știm ce vă veți
întreba: dar și de 
aceste noi
obiecte create
din deșeuri va 
trebui, într-un 
final, să ne 
debarasăm, nu ? 
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Da, însă...
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Cu cât folosim mai îndelung, la 
maximum, ceea ce avem deja, ne 

reducem amprenta negativă
asupra mediului. Prin reutilizarea

produselor, a produselor
secundare şi a deşeurilor, fără a le 

reprocesa facem economii de 
timp, bani, energie şi resurse.



Idei de la colegii tăi
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Haideți să începem, împreună, să
regândim modul în care tratăm
obiectele folosite și să găsim
alternative mai bune la gestul de 
a le arunca. 

Colegii tăi din Patrula de 
Reciclare au o mulțime de idei 
simpatice pe care le-au și filmat.

Încerci să faci și tu sau, poate, ai 
idei noi?



www.patruladereciclare.ro

https://bit.ly/2MWJEdvhttps://bit.ly/3azY77C

Dublu click pe imagine pentru activarea filmului.   

Idei de la colegii tăi

https://bit.ly/2MWJEdv
https://bit.ly/3azY77C
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https://bit.ly/2MUPT1Lhttps://bit.ly/3rqFYzZ

Dublu click pe imagine pentru activarea filmului.   

Idei de la colegii tăi

https://bit.ly/2MUPT1L
https://bit.ly/3rqFYzZ


DECI...CARE E PLANUL??
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? • Cât gunoi crezi că se produce în satul / orașul tău ?

?
• Ce cantitate de gunoi aruncați voi, în familie, în fiecare

săptămână ?

?
• Care crezi că este atitudinea adulților față de ideea de a 

transforma obiecte folosite în altceva util sau decorativ ?

? • Ai rude, vecini sau prieteni care practică acest obicei ?

?
• Cum ați putea face upcycling, în echipă, la școală sau în timpul

liber ?

?
• Ce ți-ar plăcea să meșterești, ce fel de obiecte noi ți-ar plăcea

să creezi ? 



Surse de informație și... 
inspirație
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Filme cu instrucțiuni de creare de 
obiecte din reciclabile:

https://bit.ly/3jlpupT

https://bit.ly/3aBRXE3

https://bit.ly/3cJvt6A

Patruladereciclare.ro

facebook.com/patruladereciclare

youtube.com/user/PatruladeReciclare

https://www.youtube.com/user/rorec01
https://www.youtube.com/user/rorec01
https://www.youtube.com/user/rorec01
https://www.youtube.com/user/rorec01
http://www.patruladereciclare.ro/
https://www.facebook.com/patruladereciclare
http://www.youtube.com/user/PatruladeReciclare

