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De 10 ani creștem împreună Eroii Reciclării!
Pentru că nu ne naștem cu spirit civic, ci învățăm în
funcție de ceea ce vedem în jurul nostru, copiii, mai
mult decât oricine, au nevoie de modele care să-i
încurajeze să respecte și să protejeze natura. Prin
exemplul lor, adulții transmit cel mai puternic semnal
de „așa da” sau „așa nu” când vine vorba de grija
pentru mediul înconjurător. De la curățarea locului în
care stau și punerea lucrurilor la „locul lor”, până la
colectare selectivă și reciclare nu e decât un pas.
Elevii, la fel ca părinții sau profesorii, trebuie să
conștientizeze că tot ce folosesc și consumă lasă
o urmă (de multe ori ireversibilă) asupra mediului.
În pofida infrastructurii de colectare insuficiente și
a inconsistențelor din curriculă când vine vorba de
educație, când vine vorba de ecoeducație, există încă
soluții și metode la îndemână pentru formarea unor
generații cât mai responsabile.
Povestea lui Baterel începe în anul 2011 ca un
proiect pilot de informare și conștientizare în rândul
elevilor de la câteva zeci de unități de învățământ din
București. Cu fiecare ediție, numărul școlilor și elevilor
participanți în campanie a crescut, astfel că la 10 ani
de la lansare, comunitatea Baterel numără peste
100.000 de elevi de la 2.000 de școli, grădinițe și
licee din toată țara.
Precum copiii și adolescenții pe care îi învață cum să
aibă grijă de natură, și proiectul Baterel a crescut de la
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an la an și s-a dezvoltat în așa fel încât astăzi este cea
mai complexă campanie de educație ecologică din
România care îmbină perfect componenta didactică
cu cea aplicată, dar și latura digitală.
Baterel crede că orice faptă bună trebuie răsplătită
și de aceea premiază toți copiii implicați. În
cadrul competiției anuale, cei mai creativi elevi
au posibilitatea de a câștiga premii speciale din
colecția Baterel, iar școlile care se situează în topul
clasamentelor privind colectarea selectivă a bateriilor
uzate și a deșeurilor electrice, sunt recompensate
cu dotări necesare pentru dezvoltarea și recreerea
celor mici. Eroii reciclării știu însă că cea mai mare
recompensă este binele făcut naturii.
În afara lecțiilor deschise pe tema reciclării pe care le
susține în grădinițele și școlile din România, direct sau
online, Baterel își propune acum să aducă educația
ecologică mai aproape de cei mici. Acest ghid este
în același timp un suport de curs pentru profesori și
un instrument facil și distractiv pentru elevi în care
veți descoperi secretele colectării selective (corecte)
a deșeurilor, curiozități despre reciclare, dar și aplicații
practice.
Vă dorim o lectură plăcută la finalul căreia sperăm
că o nouă generație de copii, părinți și dascăli se va
alătura comunității #EroiiReciclării!

www.magazinbaterel.ro
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Amy

Povestea unei prietenii speciale
Copii, tineri, părinți, bunici sau dascăli, cu toții avem
nevoie să înțelegem mai bine ce, de ce și cum se
reciclează, pentru a putea fi sau forma acea generație
pe care noi toți o așteptăm. Cea căreia îi pasă de ceea
ce urmează, care protejează și inspiră prin acțiunile din
fiecare zi.
Pentru că în România nu există încă o cultură a
reciclării, subiectul poate fi dificil chiar pentru cei care
au responsabilitatea de a-i instrui pe cei mici. Lipsa
infrastructurii de colectare a deșeurilor și absența
educației ecologice făcută sistematic, au adâncit și
mai tare problema. Și cu toate că generații întregi au
crescut fără prea multe cunoștințe despre reciclare,
noțiunile despre curățenie la nivel macro (ape, munți,
păduri) și indirect, grija față de mediul înconjurător, nu
au lipsit niciodată.
Implicarea socială și simțul civic merg mână în mână
cu educația pentru viață și transformarea copiilor în
adulți responsabili și educați, iar vestea bună e că
atitudinea și comportamentul ecologic se învață.
Obiceiul colectării selective are un rol cheie în
educație pentru că îi ajută pe cei mici să înțeleagă că
obiectele din jurul lor au o viață și merită refolosite,
pentru echilibrul vieții și al naturii.
De la ce vârstă le putem spune copiilor că e necesar
să aibă grijă de natură și când pot înțelege ei noțiuni
precum „mediu înconjurător”, „poluare” sau „reciclare”?
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Educația ecologică poate începe din momentul în
care un copil poate diferenția „bun” de „rău”, prin „rău”
înțelegând inclusiv gunoi, mizerie, suferință. Odată ce
copiii pricep că anumite lucruri se aruncă și altele nu,
și că Pământul „suferă” atunci când aruncăm gunoaie,
ecoeducația începe. Pentru că sunt în formare, cei
mici vor adopta mult mai ușor comportamente
pozitive față de mediul înconjurător, pe care le vor
păstra, cel mai probabil, pe tot parcursul vieții.

Amy are o formă umană și este, ca orice om, mult mai
predispusă greșelilor. Acesta este și motivul pentru
care Amy și Baterel au o prietenie atât de specială:
este foarte greu pentru Baterel să ducă mesajul
reciclării mai departe fără susținerea partenerei lui
și, viceversa, sfaturile lui Amy nu pot avea același
impact asupra elevilor fără bucuria pe care o stârnește
apariția desprinsă dintr-un film cu supereroi a lui
Baterel.

În fiecare dintre noi, fie că suntem copii sau adulți, se
ascunde un erou și primul, dar și cel mai simplu pas pe
care acest erou îl poate face pentru salvarea planetei,
este să aibă grijă de gunoiul pe care îl generează: cât,
cum și unde îl aruncă?

În serialul online 2 minute cu Amy pe care îl puteți
accesa pe pagina de Youtube Baterel – Eroul Reciclării,
povestim în puțin mai mult de două minute ce
putem face pentru o planetă mai curată. Un serial
recomandat pentru cei mici, dar și pentru cei mari
pentru că nu e niciodată prea târziu să devii erou, nu-i
așa? 

După ce am cutreierat școli din toate colțurile țării
alături de Baterel și am văzut cu cât entuziasm și
emoție este primit de copii, am observat că cei mici au
nevoie nu doar de un supererou ca model, ci și de un
prieten cu care să poată vorbi direct și deschis.

Ana Maria Rădulescu,
manager proiect

În întâlnirile cu elevii, am primit tot felul de comentarii
amuzante: ,,Eu am înțeles că trebuie să reciclez, însă
nu prea o fac! Te rog, să nu îi spui lui Baterel!” sau „Am
aruncat 2 baterii la gunoi ieri, crezi că o să afle Baterel?”
Am înțeles atunci că cei mici îl privesc pe Baterel ca
pe supereroul perfect care nu face nicio greșeală. Așa
a luat naștere proiectul 2 minute cu Amy, prietena
lui Baterel. Am devenit însă, cred eu, mai degrabă
prietena copiilor.

www.magazinbaterel.ro
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Reciclarea

de ce este atât de importantă?
Înainte să povestim despre reciclare, se impune să facem o precizare:
atunci când vorbim despre ceea ce facem noi, oamenii, acasă, atunci
când sortăm gunoiul și aruncăm sticlele de plastic în pubela galbenă și
cartonul în pubela albastră, ar trebui să ne exprimăm folosind sintagma
colectare selectivă a deșeurilor.
Colectarea selectivă

înseamnă sortarea sau
împărțirea deșeurilor în
funcție de categorie.
De exemplu: plasticul
separat de hârtie, hârtia
separat de sticlă și sticla
separat de metal.

prevenire

Reciclarea

reprezintă orice operațiune
sau proces de valorificare
prin care deșeurile sunt
transformate în produse,
substanțe sau materiale
pentru a îndeplini funcția
inițială sau alte scopuri.

Cu alte cuvinte, reciclarea este procedeul prin care materialele conținute în deșeuri
sunt prelucrate și folosite pentru fabricarea de produse noi. Astfel, se folosește mai
puțină energie și mai puține resurse decât pentru crearea produselor din materie
primă.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ RECICLAREA?

Știai de pildă că un european aruncă în
medie 502 kg gunoi pe an, iar media la nivelul
României este de 280 kg de gunoi (în 2019)?
Obligația legală este de a recicla 50% din
deșeurile municipale generate începând cu
2020.
Însă reciclarea este al treilea cel mai
important proces din lupta pentru
combaterea poluării cu deșeuri. În primul
rând ar trebui să prevenim generarea de
deșeuri, adică să încercăm să aruncăm
cât mai puține lucruri sau să le reutilizăm,
oferindu-le o nouă întrebuințare (pasul 2).

pregătire
pentru reutilizare

reciclare
alte operațuni
de valorificare
(valorificarea
energetică)

eliminare
nepoluantă

] Prin reciclare se reduce impactul asupra mediului înconjurător și sănătății

umane pentru că substanțele și materialele periculoase sunt împiedicate să mai
ajungă la groapa de gunoi și să polueze, fiind neutralizate în stațiile de reciclare.

] Prin reciclare se reduce consumul de resurse naturale pentru că materialele

conținute într-un produs pot fi recuperate prin procesul de reciclare și refolosite
la fabricarea altor produse.

8
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Reciclarea

un obicei al lumii moderne sau o invenție antică?
Am povestit despre reciclare, ce este și de ce este importantă.
Însă cine a inventat reciclarea?
Nimeni nu știe cu exactitate cine a fost persoana care a reciclat pentru prima
dată, însă un lucru este sigur: reciclarea nu este o invenție modernă, ci mai
degrabă un obicei al strămoșilor noștri din Antichitate.
Istoricii sunt de părere că reciclarea a apărut odată cu primele meșteșuguri.
Prima atestare datează din Antichitate, în Roma și Grecia Antică unde se
reciclau sticla și bronzul prin topire. Prima menționare a reciclării a fost în
vremea lui Platon care a scris despre importanța acestui gest încercând să
promoveze ideea că trebuie să obții maximul dintr-un produs și deșeul care
rezultă ulterior.
Pe parcursul evoluției umanității, în perioadele în care resursele erau mai
greu de găsit sau obținut, studiile arheologice arată că deșeurile casnice erau
mult mai puține ceea ce înseamnă că anumite deșeuri erau reciclate pentru a
compensa lipsa materialelor noi.
Deși cel mai probabil nu foloseau același termen ca cel pe care îl folosim noi
astăzi, strămoșii noștri antici au fost cei care au inventat reciclarea. Astăzi știm
că nu neapărat grija pentru protecția mediului, ci mai degrabă lipsa condițiilor
de igienă, bolile care se răspândeau cu ușurință și accesul limitat la resurse au
stat la baza interesului pe care oamenii Evului Mediu îl acordau reciclării, însă
ne bucurăm că obiceiul este atât de profund înrădăcinat în istoria omenirii.

10
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Scurtă incursiune în

istoria reciclării



3000 IHR
Primele obiecte de
metal sunt topite
pentru a le transforma
în obiecte noi.

1031
în Japonia, se fabrică
hârtie din hârtie
reciclată pentru prima
dată.





500 IHR

1800

Este atestată
prima groapă
municipală de
gunoi în Atena.

Condițiile inexistente
de salubritate și
sărăcia favorizau
reciclarea.


1940
Guvernele țărilor
participante în
cel de-al doilea
război mondial
derulau campanii
propagandiste pro
reciclare prin care îi
îndemnau pe cetățeni
să doneze metale
(conserve) pentru a le
transforma în muniție.

În SUA se organizează
pentru prima dată Earth
Day (Ziua Pământului)
ca eveniment care
își propune să atragă
atenția națională asupra
problemei creșterii
deșeurilor și importanța
reciclării. În prezent,
pe 22 aprilie, 192 de
state din întreaga lume
sărbătoresc Earth Day.

1991

1884


1965
Mobius Loop este
introdus ca simbol
universal pentru
reciclare după ce a
fost desenat de Gary
Anderson în cadrul
unui concurs care a
avut loc la Chicago.



2000

1970


Eugene Poubelle îi
convinge pe parizieni
să folosească un
container închis cu
capac pentru a-și
depozita deșeurile și
a facilita colectarea.
Astăzi containerul
îi poartă numele pubelă.





Germania intră în
istorie adoptând
o ordonanță
potrivit căreia
responsabilitatea
pentru întregul
ciclu de viață al
ambalajelor aparține
producătorilor,
determinând
ceea ce va sta la
baza principiului
responsabilității
extinse care
guvernează astăzi în
directivele europene.

2015

Agenția de Protecția
a Mediului din SUA
confirmă că există
o legătură între
încălzirea globală
și deșeuri arătând
că o cantitate mai
mică de deșeuri
generate și creșterea
reciclării contribuie la
reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră.

Tot mai multe state din
întreaga lume adoptă
ambițiosul obiectivul
„zero deșeuri” conform
căruia rata de reciclare
ar trebui să fie de 90%
și depozitarea sub 10%.



2019



Pactul Verde European
- transformarea UE într-o
societate neutră din
punct de vedere climatic,
echitabilă și prosperă,
cu o economie modernă,
eficientă din perspectiva
utilizării resurselor și
competitivă.

2008
Uniunea Europeană
stabilește un obiectiv
de reciclare de 50%
pentru deșeurile
municipale pentru
țările europene până
în 2020.

REȚINEȚI !

reciclarea este importantă, deoarece:

` contribuie la economisirea resurselor naturale și reducerea
consumului de energie

` contribuie la protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane
` contribuie la dezvoltarea industriei verzi și crearea de locuri de
muncă

12
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Ce poți să reciclezi?
Aproape tot ce îți trece prin cap!

Ai grijă ce arunci ca să ai grijă ce manânci!
Deșeurile nu sunt decât partea vizibilă a
unui aisberg individual: mărturii evidente
ale alegerilor noastre zilnice: haine, jucării,
mâncare, cosmetice, electronice. Producem
deșeuri de fiecare dată când cumpărăm,
consumăm sau ne deplasăm.
Colectarea separată a deșeurilor începe acasă
așa că asigură-te că ai câte un recipient pentru
fiecare tip de deșeu. Dacă spațiul nu îți permite,
împarte-le în două mari categorii: deșeuri
menajere și deșeuri reciclabile.
Deșeurile reciclabile trebuie să fie golite și
curățate de orice urme de mâncare sau alte
produse și strivite, pliate sau turtite pentru a
ocupa cât mai puțin spațiu.

te despre
Dacă vrei să afli mai mul
dul 1
reciclare, urmărește episo
din sezonul I

2 Minute cu Amy

Hârtie și carton
Hârtia se colectează în pubela albastră și este recomandat să fie
împăturită sau pliată cât mai compact. Se îndepărtează orice părți
metalice sau de plastic cum ar fi: capse, cleme, scotch, folie.
Cartonul trebuie să fie curat, uscat și necontaminat cu resturi
alimentare, desfăcut și împăturit astfel încât să ajungă la o formă
plană.
Ce tipuri de hârtie se pot recicla?        

De câte ori poate fi reciclată hârtia?       

Se colectează în pubela albastră la categoria hârtie și
carton: caiete, ziare, reviste, cutii de carton, ambalaje
de carton, maculatură, plicuri, hârtie de birou, reviste,
ziare, scrisori, cărți telefonice, cutii de cereale, pungi de
carton, cartoane suport pentru cafea, cartoane/cofraje
de ouă, plicuri de carton, role de carton (rămase de la
prosoapele de hârtie sau hârtia igienică), cărți poștale
și felicitări.

Hârtia poate fi reciclată de maxim 5-6 ori, după care își
pierde calitatea și proprietățile.

Ce tipuri de hârtie NU se pot recicla?



Nu se reciclează: hârtia/cartonul pătat de lichide,
uleiuri, vopseluri sau mâncare și nici hârtii cerate sau
plastifiate, cutia de la pizza, alte ambalaje de carton
sau hârtie care conțin resturi alimentare, bonul fiscal,
hârtia de ambalat lucioasă, șervețelele și prosoapele
de hârtie, paharele din carton pentru cafea, hârtia cu
lipici (post it). Tehnologia de reciclare poate elimina
cernelurile, agrafele, capsele, cleiul cu care sunt legate
cărțile, însă nu și uleiul.
Ambalajele tetrapak (cutiile de lapte) se reciclează la
plastic.
14



Cum se reciclează hârtia?
] După ce ai introdus hârtia în coșul de reciclare

]
]

]

]

de culoare albastră, aceasta este preluată și
transportată într-un centru de reciclare unde
sunt eliminate plasticul, sticla sau alte deșeuri
componente.
În continuare, hârtia este sortată pe grade diferite.
Odată ce hârtia este sortată, aceasta va fi păstrată
în baloți de hârtie până când o fabrică are nevoie de
ea, apoi va fi transferată la această fabrică pentru
procesare.
Odată ajunsă la fabrică, mașini mari mărunțesc
hârtia în bucăți mici. Acest amestec de hârtie, apă și
substanțe chimice este încălzit și bucățile de hârtie
se descompun în fibre.
Amestecul este presat printr-un ecran pentru a
elimina adezivii și alți contaminanți rămași.
www.magazinbaterel.ro
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] În continuare, hârtia va fi rotită într-un cilindru în

formă de con pentru a o curăța și atunci când
este nevoie va fi îndepărtată și cerneala. În acest
moment, fibra este trimisă printr-o mașinărie care
o pulverizează pe o bandă transportoare. Apa se va
scurge, iar fibrele de hârtie vor începe să se lipească
împreună.
] Rolele de metal încălzite vor usca hârtia, iar hârtia
va fi pusă pe rulouri mari care pot fi transformate în
produse noi din hârtie.

Sticla
Sticla se colectează în pubela verde, se clătește înainte de debarasare,
se usucă și se elimină capacul și eticheta. Dopurile de plută de la
sticlele de vin trebuie de asemenea să fie îndepărtate.

În ce se transformă hârtia după reciclare?
Hârtia reciclată se poate transforma în carton pentru
ambalaje, coli de hârtie sau hârtie igienică.

Ce tipuri de sticlă se pot recicla?        

Ce tipuri de sticlă NU se pot recicla?

Se colectează în pubela verde:
sticle și borcane albe, verzi și maro folosite pentru
ambalarea produselor precum apa plată și minerală,
sucuri, bere, vin, băuturi alcoolice tari, ulei, oțet,
murături, lapte, gemuri, sosuri, ambalaje ale produselor
cosmetice fără capace și etichete, damigene.

NU se reciclează: oglinzi, geamuri, porțelanuri,
ceramică, cristal, vase Jena, becuri și neoane (se
colectează separat), parbrize și sticlă de geam,
ambalaje ale medicamentelor și produse cosmetice cu
conținut periculos (ex. vopseluri, lacuri de unghii).


Știați că ...?
 Aproximativ 35% din copacii tăiați pe

întreaga planetă sunt folosiți pentru
producerea de hârtie?
 1 tonă de hârtie reciclată poate economisi
3200 litri de apă, 380 KWh energie
electrică, 22 de copaci cu vârsta de 20
de ani și evită eliberarea în atmosferă a
aproape 850 grame de CO2?
 O tonă de hârtie reciclată salvează de la
tăiere 17 arbori maturi?
16
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Atenție: sticlele, borcanele și recipientele în care
au fost medicamente sau substanțe periculoase
(substanțe biocide, vopseluri etc.) NU se vor colecta
împreună cu sticlele și borcanele în care au fost
ambalate produse alimentare sau corespunzătoare
uzului uman, ci vor fi colectate împreună cu alte
deșeuri care conțin substanțe periculoase și predate
unui colector autorizat.



www.magazinbaterel.ro
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De câte ori poate fi reciclată sticla?       

În ce se transformă sticla după reciclare?

Sticla poate fi reciclată, prin topire, la infinit, fără a își
pierde proprietățile.

Sticla reciclată se poate transforma în borcane,
sticle de vin, cărămizi pentru construcții, material de
construcție sau nisip.

Cum se reciclează sticla?    

] Procesul este simplu: sticlele sunt spălate, sortate

după culoare, sparte, măcinate, apoi se elimină
impuritățile (etichete, hârtie, metal etc.), iar
măcinătura este topită și transformată în granule
– materia primă pentru diversele utilizări ale sticlei
reciclate.
] Reciclarea necesită separarea pe culori și
îndepărtarea spărturilor deoarece nu se pot fabrica
ambalaje noi de sticlă transparentă din sticlă maro
sau verde. Orice rămășiță de sticlă colorată va
conferi sticlei transparente reciclate diferite nuanțe.
De altfel, aceasta este una din problemele legate
de reciclarea sticlei. De asemenea, amestecarea
diferitelor tipuri de deșeuri (sticlă, plastic, carton)
generează frecvent situații în care bucăți minuscule
dintr-un tip de deșeu se regăsesc în produsele
reciclate din alte tipuri de deșeuri. De regulă, sticlele
care conțin astfel de deșeuri sunt considerate
defecte și sunt retrase de la vânzare înainte să
ajungă pe rafturile magazinelor.

Știați că ...?
Ȯ În medie, fiecare familie folosește

aproximativ 330 de sticle și borcane în
fiecare an?
Ȯ 1 tonă de sticlă reciclată economisește
eliberarea în atmosferă a 315 kg de CO2?
Ȯ Sticla este de departe cel mai rezistent
deșeu produs de omenire și dacă
este aruncată la groapa de gunoi se
descompune într-un milion de ani?

despre reciclarea
Dacă vrei să afli mai multe
din sezonul I
sticlei, urmărește episodul 10

2 Minute cu Amy
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Plastic



Plasticul se colectează în pubela galbenă, se clătește și
turtește/presează înainte de depunere. Recipientele se colectează fără
îndepărtarea etichetelor, însă preferabil să fie spălate și uscate.
Ce tipuri de plastic se pot recicla?        

Ce tipuri de plastic NU se pot recicla?

Se colectează în pubela galbenă: PET (suc, apă, bere),
sticle, bidoane, cutii, jucării, ambalaje de alimente,
pungi, casolete, cutii de sucuri și lapte, toate sticlele
și recipientele din plastic, dar fără capace, folie
de plastic, pungi și ambalaje din plastic, flacoane
(șampon, detergent, produse de curățenie), spray-uri
alimentare și cosmetice, ambalaje tetra pak, dopuri/
capace de plastic.





Nu se reciclează: produse combinate din metal și
plastic, deșeuri medicale (seringi), sticle sau cutii cu
resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice,
polistiren expandat, paie, ambalaje de polietilenă
sau plastic care conțin resturi alimentare, ghivece
de plastic de flori, tacâmuri de unică folosință, folie
de aluminiu, DVD-uri, CD-uri, casete audio și video,
pixuri, agrafe metalice, recipiente ale produselor
conținând substanțe chimice (ex. Antigel), recipiente
ale produselor conținând îngrășăminte pentru plante și
pesticide.



20

În ce se transformă plasticul după reciclare?

Plasticul se reciclează în general o singură dată, după
care este transformat în alte tipuri de produse.

Plasticul reciclat se poate refolosi pentru fabricarea
ghivecelor, țevi, matrițe, sacoșe și pungi. Din
ambalajele reciclate se pot fabrica articole de
îmbrăcăminte, cum ar fi: tricouri, bluze „polar” etc.
Există mari producători de îmbrăcăminte care folosesc
exclusiv fibre obținute din PET/poliester reciclat.

Cum se reciclează ambalajele de plastic?    

Plasticul este inamicul public nr. 1!

Acumularea de plastic în oceanele și pe plajele noastre a devenit o
criză globală. Miliardele de kilograme de plastic constituie aproximativ
40% din suprafețele oceanice ale lumii. În momentul de față, se
preconizează că plasticul va depăși numărul peștilor din mări și
oceane până în 2050.
Sticlele din plastic nu se biodegradează complet niciodată. Ele se
descompun în granule care sunt mâncate de diverse vietăți precum
pești, păsări, sau viermi și rămân în stomacul lor până când acestea
mor.

De câte ori poate fi reciclat plasticul?       

Deșeurile din plastic ajung în unitățile de reciclare și
intră pe o bandă transportoare, unde sunt curățate,
apoi sortate pe culori, după care intră în linii de
măcinare-spălare, unde sunt tocate, spălate repetat şi
uscate.
] HDPE (polietilenă de înaltă densitate) și LDPE
(polietilenă de joasă densitate) sunt reciclate
într-un mod similar cu sticlele PET. Ceea ce diferă
este produsul final: acestea sunt transformate la
reciclare în materie primă pentru obiecte de plastic
durabile – mese, scaune, bănci, coșuri de gunoi,
găleți, rigle, etc. LDPE reciclată mai poate fi folosită
și la producerea de lemn plastifiat sau folie de
plastic.
] Spre deosebire de PET-uri, pungile de plastic din
LDPE (polietilenă de joasă densitate) trebuie însă
topite după ce au fost tocate și spălate. La sfârșit
se obțin niște granule de polietilenă, respectiv
polipropilenă, din care se produc folii, saci pentru
gunoi, chiar și produse din plastic turnat.
] Procesul de reciclare implică spălarea, eliminarea
impurităților (precum hârtia etichetelor și capacele)
și a contaminanților, măcinarea, tocarea, spălarea
(din nou), uscarea și prelucrarea materialului în
fulgi – materia primă pentru fibre textile sau alte
ambalaje din PET.
De ce nu se reciclează paiele? Acestea sunt prea
subțiri și prea ușoare pentru a fi captate de sistemele
mecanice ale mașinilor de reciclare. Recomandarea
noastră e să renunți la a mai bea cu paiul sau să le
înlocuiești cu cele din hârtie 

Știați că ...?
ç Aproape orice bucată de plastic produsă

există în continuare, într-un fel sau altul, în
atmosferă sau în apele oceanelor?
ç 1 tonă de plastic reciclat poate economisi
între 700 și 800 kg petrol?
ç Există 7 tipuri de plastic: PET, HDPE, PVC,
LDPE, PP, PS, ABS?
ç O tonă de plastic înseamnă 20.000 de
sticle de 2 litri sau 120.000 de pungi?

Dacă vrei să afli mai multe despre
reciclarea plasticului, urmărește
episodul 2 din sezonul I

2 Minute cu Amy
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În ce se transformă metalul după reciclare?

Metal



Metalul se colectează în pubela galbenă, alături de plastic, se clătește
și se turtește înainte de debarasare.
Ce tipuri de metal se pot recicla?        
Se colectează în pubela galbenă: doze de băuturi,
cutii de conserve, doze de aluminiu de bere sau sucuri,
lăzi de oțel (staniu), aluminiu și aerosoli goi, tuburi de
alimente, ambalaje de cosmetice, folie de metal.

Ce tipuri de metal NU se pot recicla?



Nu se reciclează: recipiente metalice care nu au fost
golite de conținut, recipiente contaminate cu solvenți
sau alte substanțe periculoase, folia metalizată de
la diverse alimente cum este cea de la ciocolată sau
chips-uri.
Orice obiect confecționat din metal poate fi reciclat.
Metalul se împarte în două grupe: metale neferoase
(aluminiu, cupru, zinc etc.) și metale feroase (oțel/
inox/fier). Pentru a îți da seama în ce categorie se
încadrează folosește un magnet. Metalele neferoase
nu sunt magnetice, deci nu se va lipi magnetul de ele,
în timp ce metalele feroase sunt magnetice.

De câte ori poate fi reciclat metalul?       
Aluminiul poate fi reciclat la infinit, fără să se
degradeze.

22

Cum se reciclează metalul și aluminiul?    

] Deoarece sortarea în containerele dedicate nu

este făcută întotdeauna corespunzător, de obicei
la centrele specializate se mai face și o sortare
manuală, și apoi una mecanică, ce utilizează un
electromagnet pentru a separa metalele feroase de
cele neferoase. Fiecare categorie de metal este apoi
procesată într-un mod specific.
] Pentru ca procesul de separare să fie mai facil,
în majoritatea cazurilor metalul se reciclează în
aceleași containere cu plasticul. Ele sunt apoi
sortate la stațiile de sortare.
] Deșeurile din metal trebuie colectate pe categorii
de metale și duse la centrele de valorificare
specializate, unde sunt sortate, spălate,
topite, turnate în role, folie, lingou sau sul, apoi
transformate în noi obiecte.
] Ca reguli generale, este de dorit ca metalele feroase
să aibă un grad minim de rugină, aluminiul să fie
separat de alte componente metalice (șuruburi,
nituri, capace, etc.), să fie clătit de resturi lichide sau
alimentare și aplatizat, pentru a ocupa cât mai puțin
loc. De asemenea, tuburile de aluminiu cu aerosoli
trebuie golite complet înainte de a fi trimise spre
reciclare, și pentru evitarea eliberării în atmosferă a
aerosolilor, nu trebuie găurite sau aplatizate.

Deșeurile de metal se transformă prin reciclare în cuie,
șuruburi, unelte, agrafe de birou, unelte de grădinărit
sau componente pentru biciclete.

Știați că ...?
 Doar 70% din cantitatea de oțel și fier

produsă anual este recuperată, restul
ajungând la groapa de gunoi?
 Peste 80 de miliarde de doze de aluminiu
se folosesc anual la nivel mondial?
 O tonă de aluminiu reciclat economisește
eliberarea în atmosferă a 9 tone de CO2?
 Reciclarea unei doze de aluminiu
economisește energie suficientă pentru a
face un TV să funcționeze timp de 3 ore?

www.magazinbaterel.ro
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De câte ori pot fi reciclate DEEE?       
Deșeurile electrice pot fi reciclate în proporție de 85%,
fiind recuperate cantități valoroase de materii prime
secundare care pot fi refolosite la fabricarea altor
produse.

Deșeuri de echipamente
electrice și electronice (DEEE)

Cum se reciclează DEEE?    

] Sunt transportate către operatorii autorizați pentru

Deșeurile de echipamente electrice și electrice sau pe scurt, DEEE,
reprezintă orice tip de aparat care funcționează alimentat la priză
sau pe bază de baterii, defect sau scos din uz. În lume se generează
în fiecare an circa 50 milioane tone de DEEE – de la frigidere,
calculatoare, televizoare și până la tablete, playstation și jucării. Dintre
acestea, doar 20% sunt reciclate.
Deșeurile electrice sunt deșeuri periculoase pentru că au în
componență metale grele, freon, substanțe ignifuge, condensatori,
mercur și nu se biodegradează în timp, ci distrug stratul de ozon,
contaminează apa, solul, aerul, contribuie la încălzirea globală și
afectează sănătatea umană și a animalelor.
Deșeurile de echipamente electrice și electronice
sau pe scurt, DEEE, se colectează în cutiile sau
recipientele amplasate în centrele special amenajate
în magazinele care le comercializează, la distribuitori,
în supermarket-uri, magazine de bricolaj și chiar la tine
în școală. Poți verifica pe www.undereciclam.ro lista
punctelor de colectare de lângă casa ta.
În plus, atunci când înlocuiești, de exemplu, un frigider
vechi cu unul nou, poți solicita magazinului de la care
ai achiziționat/comandat să îl ridice gratuit pe cel
vechi în momentul livrării frigiderului nou.





]
]
]
]

operațiunile de tratare, reciclare sau valorificare.
Sunt dezmembrate, iar componentele lor sunt
sortate pe categorii.
Substanțele periculoase sunt neutralizate.
Unele componente sunt recuperate și refolosite.
Din materialele reciclabile se obțin materii prime
secundare, vândute către producători pentru
utilizarea la fabricarea de noi produse electronice.

Știați că ...?
ǉ În momentul în care cumpărați un frigider

ǉ

ǉ

ǉ



Ce tipuri de DEEE se pot recicla?        
Se colectează în recipientele pentru DEEE: frigider,
televizor, mașină de spălat, aparat foto, telefoane
mobile, calculatoare, fier de călcat, cafetieră, mixer,
bormașină, uscător de păr, imprimantă, laptop, tabletă,
telefon mobil.
NU se colectează în recipientele pentru DEEE:
becuri, baterii uzate, încălțăminte cu led-uri, fesuri cu
bluetooth. Pentru acestea există containere speciale.



ǉ

În ce se transformă DEEE după reciclare?
Aparatele electrice vechi se pot transforma în produse
noi: de la laptopuri, mobilier, doze de aluminiu până la
bijuterii și medalii.





Toate echipamentele electrice sunt
inscripționate cu simbolul pubelă tăiată
care reprezintă interdicția de a le arunca
la gunoi!
Deșeurile electrice sunt deșeuri
periculoase care se predau în punctele
de colectare organizate.

sau o mașină de spălat, puteți solicita
gratuit ca la livrare să se ridice frigiderul
sau mașina de spălat veche?
Un monitor aprins toată noaptea folosește
energia electrică suficientă pentru a
imprima cu laser 800 de pagini A4?
Televizorul, imprimanta, computerul sau
orice alt aparat electronic lăsat în standby
consumă între 40%-70% din energia pe
care ar consuma-o dacă ar fi aprins?
Mașina de spălat își reduce consumul de
electricitate cu o treime dacă spală la 40
grade C în loc de 60 de grade?
50% din energia folosită de încărcătoarele
de telefoane mobile este risipită prin
lăsarea acestora în priză fără ca telefonul
să fie conectat la ele?
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Dacă vrei să afli mai multe despre
reciclarea deșeurilor electrice, urmărește
episodul 9 din sezonul I
și episoadele 1 și 2 din sezonul II

2 Minute cu Amy

Baterii și acumulatori
În fiecare an sunt vândute (și consumate) sute de miliarde de
baterii peste tot pe glob. În decursul unui an, un român obișnuit
achiziționează cel puțin 2 baterii tip pastilă și 10 baterii portabile,
aruncând în jur de 8 baterii uzate. Majoritatea bateriilor sunt folosite
pentru a alimenta radiouri, jucării (păpuși vorbitoare, mașinuțe)
laptopuri și telefoane, unelte pentru electrice sau ceasuri.
O singură baterie aruncată la întâmplare, plantează automat „semințe”
de cadmiu, mercur sau litiu, din care vor crește viitoare plante.
Ingerate de animale, apoi de om, prin lanțul trofic, substanțele toxice
ajung înapoi la noi, doar că într-o formulă mult mai nocivă.
Acumulatorii și bateriile uzate pot fi predate
în magazinele care vând aceste produse:
supermarket-uri, centre comerciale, farmacii,
benzinării, și chiar și la tine în școală. Bateriile se
colectează în recipiente speciale din carton sau
plastic, fiind apoi trimise către instalațiile speciale de
tratare și reciclare.

Tu
le poți aduce la
școala și le poți pune
în cutia marca Baterel.
De acolo ele merg
direct la reciclare!

26

Reciclarea bateriilor este importantă mai ales pentru
neutralizarea impactului negativ asupra mediului.
Poți recicla în cutiile speciale dedicate bateriilor:
toate tipurile de baterii de unică folosință sau
reîncărcabile precum baterii de ceas (pastilă), baterii
de telecomandă, baterii de telefon mobil sau laptop,
bateriile jucăriilor, acumulatori, baterii UPS, baterii auto
sau industriale.
Bateriile litiu – ion ar trebui să fie izolate la poli atunci
când se depozitează.
Majoritatea bateriilor sunt reciclabile aproape 100%.

www.magazinbaterel.ro
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Cum se reciclează bateriile?    
] Bateriile alcaline se reciclează printr-un proces de

separare mecanică a componentelor: plastic de
părți metalice.
] Componentele metalice sunt topite și datorită
faptului că au puncte de topire diferite se separă:
nichel, fier, mangan, crom.
] Bateriile litiu-ion se reciclează prin separarea
mecanică a plasticului de părțile metalice.
] Bateriile auto sunt scufundate într-o baie de acid,
apoi reciclate prin neutralizarea acidului cu sodă
caustică; bateria este ulterior spartă, iar învelișul de
plastic este separat de plumb care este curățat și
topit.

În ce se transformă bateriile după reciclare?
Bateriile conțin materiale care pot fi reciclate și folosite
pentru a crea alte baterii, piese de argint,vase și crose
de golf, piese din oțel sau pot intra în compoziția
agregatului de asfalt rutier.

De ce trebuie să reciclăm bateriile?

] Pentru a evita risipirea resurselor naturale precum

fier, zinc sau nichel al căror proces de extracție este
deosebit de poluant.
] Pentru a produce, după reciclare, aliaje din metale
cu valoare adăugată (oțel, zinc, plumb, cadmiu,
cobalt) care pot fi utilizate în numeroase industrii.
] Pentru că bateriile oxidează și eliberează metale
grele care ajung în sol și intră în pânza freatică,
ajungând în final în apa potabilă.
] Pentru că metalele grele conținute în baterii (mercur,
plumb, nichel, cadmiu, litiu) ajunse în organism,
pot provoca afecțiuni grave ale sistemului nervos,
respirator, pierderi de memorie, boli de inimă sau
cancer.
28

Aruncate împreună cu deșeurile menajere la gunoi,
bateriile contaminează solul, pânza freatică, apa și au
impact direct asupra sănătății noastre și a animalelor.
În unele cazuri, bateriile se pot aprinde și pot provoca
incendii.

Dacă vrei să afli mai multe despre
reciclarea bateriilor, urmărește
episodul 7 din sezonul I și
episodul 3 din sezonul II

2 Minute cu Amy

Știați că ...?
ȟ Prima baterie a fost creată de Alessandro

Volta în anul 1798?
ȟ Cuvântul „baterie” a fost folosit prima oară
de Benjamin Franklin pentru a descrie mai
multe borcane de sticlă, considerate surse
de energie pe timpurile sale? Cuvântul
vine din termenul militar „baterie”, care
definește un grup de arme.
ȟ Din totalitatea deșeurilor municipale
generate, bateriile uzate sunt cele mai
nocive din cauza conținutului de metale
grele precum mercur, litiu, plumb, cadmiu,
nichel?
ȟ 1 tonă de baterii reciclate permite
recuperarea a 330 kg de zinc și compuși
de zinc?
ȟ Mercurul dintr-o baterie pastilă poate
polua 1 mp de sol pentru o perioadă de 50
de ani?

www.magazinbaterel.ro
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De câte ori pot fi reciclate becurile?       
Becurile și neoanele pot fi reciclate în proporție
de 90%, părțile componente fiind folosite pentru
realizarea unor produse noi.

Becuri și neoane

Cum se reciclează becurile?    

Becurile economice, becurile cu LED, neoanele, corpurile de iluminat
arse reprezintă deșeuri periculoase prin conținutul de substanțe toxice
printre care gaze cu efect de seră și mercur. Un singur bec ars ajuns
la groapa de gunoi contaminează restul deșeurilor și pătrunde în sol,
reprezentând astfel un factor de poluare pentru mediul înconjurător.
De aceea, aceste deșeuri se colectează selectiv în recipiente
speciale, amplasate în: magazine specializate de produse electrice
și electronice, la intrarea în centrele comerciale, în supermarket-uri,
magazine de bricolaj etc.
Pentru a găsi cel mai apropiat punct de colectare selectivă becuri
arse și neoane consultă harta punctelor de colectare sau aplicația
ColțVerde.

magazine, spații publice, etc
` Corpurile de iluminat de acasă - lămpi, veioze,
lampadare, etc

autorizați la fabricile de reciclare.
La fabricile de reciclare, acestea sunt dezmembrate,
iar componentele lor sunt sortate pe categorii.
Substanțele periculoase sunt neutralizate în condiții
de maximă siguranță.
Unele componente (precum sticla) sunt recuperate
și refolosite.
Din materialele reciclabile se obțin materii prime
secundare, vândute către producători pentru
utilizarea lor la fabricarea unor noi produse.

Þ

Þ

Þ



Becurile cu incandescență nu se reciclează. Acestea
pot fi aruncate la coșul de gunoi cu grijă pentru a nu se
sparge.

` Corpurile de iluminat din școli, spitale, companii,

Þ

]

recicla?        

` Tuburi fluorescente și cu LED

]

]

Ce tipuri de becuri NU se pot recicla?

` Becuri cu LED

Știați că ...?

]

Ce tipuri de becuri, neoane și corpuri se pot
` Becuri economice (drepte sau spiralate)

] Sunt depozitate și transportate de către colectorii

Deși destul de folosite în România, becurile clasice
au fost interzise și înlocuite cu becurile economice
și becurile cu LED, conform unei decizii luate la nivel
european pentru a reduce
consumul de energie
electrică – acestea
consumând cu 80% mai
puțin față de un bec
clasic.

În ce se transformă becurile după reciclare?
Componentele obținute în urma procesului de
reciclare și purificare, precum sticla și metalul se
folosesc pentru realizarea unor noi lămpi și alte
produse conexe. De exemplu 5% din sticla obținută în
urma reciclării se transformă în vată de sticlă utilă în
construcții.

Þ

Þ
Þ

Primul bec a fost creat în 1879 de Thomas
Edison?
Un bec economic are o durată de viață de
până la 25 de ori mai mare decât un bec
cu incandescență?
Un bec economic conține în medie o
cantitate mică de mercur, a cărei degajare
în atmosferă produce o poluare pe termen
lung?
Un bec este compus din 88% sticlă, 3%
praf fluorescent, 5% metal, 4% plastic și
0,005% mercur?
Instalațiile de brad arse reprezintă deșeuri
din echipamente de iluminat care pot fi
transformate prin reciclare în noi instalații
de brad?
Mercurul conținut în becuri se infiltrează în
sol și ajunge în pânza freatică?
Peste 2 milioane de becuri arse ajung
anual la gropile de gunoi?





*capitol realizat cu sprijinul Recolamp
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Uleiul uzat

Dacă un bec se sparge acasă este recomandat să se procedeze astfel:
] Se deschid ferestrele pentru a se aerisi aerul contaminat cu substanțe toxice;
] Se închide aerul condiționat în cazul în care e pornit pentru a nu împrăștia
substanțele toxice;
] Pentru a strânge becul spart (sticla și restul componentelor) se vor folosi mănuși
și de preferință un carton. NU SE FOLOSEȘTE ASPIRATORUL!
] După ce s-a strâns becul spart, se vor arunca toate obiectele care au intrat în
contact cu el într-o pungă de gunoi; punga de gunoi se sigilează și se aduce la
punctele de colectare selectivă ColțVerde.

Uleiul uzat nu se aruncă la chiuvetă! Se lasă să se răcească și se
colectează într-un recipient de plastic, metal sau sticlă după ce
se separă printr-o sită de resturile alimentare. Ulterior se predă în
supermarketuri sau stațiile de alimentare cu carburanți.
Uleiul alimentar uzat nu se amestecă cu apă, uleiuri minerale, ulei
de motor, lichid de frână sau transmisie, produse chimice, resturi
alimentare sau alte deșeuri deoarece nu mai poate ﬁ reciclat.

Procesul de reciclare constă în mai multe etape:
uleiul colectat trece printr-un proces de purificare,
iar după această etapă de eliminare a impurităţilor,
lichidul rezultat ajunge la o uzină de producție.
Prin prelucrarea uleiului alimentar uzat se produce
biocombustibil (componentă bio pentru motorină).

Uleiul reciclat se transformă în biodiesel, iar resturile
în săpun vegetal.

2 Minute cu Amy
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Cum se reciclează uleiul uzat?    

În ce se transformă uleiul după reciclare?

Dacă vrei să afli mai multe despre
reciclarea becurilor, urmărește
episodul 9 din sezonul II

Dacă vrei să afli mai multe despre
poluare și ce este levigatul,
urmărește episodul 4 din sezonul I

BIO

Știați că ...?
ǝ Uleiul uzat poluează apele formând o

peliculă la suprafața apelor, ceea ce
oprește oxigenul să ajungă la viețuitoarele
și plantele din apă?
ǝ 1 litru de ulei poluează 1000 litri de apă?
ǝ Ajuns în canalizare, uleiul uzat poate ﬁe
să formeze niște blocuri de grăsime care
opresc circularea în interiorul acesteia
făcând apa să refuleze pe străzi, ﬁe
să corodeze ori să provoace mirosuri
insuportabile?

www.magazinbaterel.ro
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În ce se transformă textilele după reciclare?

Textilele
Îmbrăcămintea și alte produse textile (ex. lenjerii de pat) trebuie
colectate separat de alte deșeuri reciclabile, puse în saci curați, fiind în
prealabil spălate.
Dacă acestea sunt repurtabile, vor putea fi donate
unor organizații caritabile sau vândute ca produse
second-hand; dacă sunt considerate refolosibile, se
pot folosi sub formă de lavete de curățenie.
Textilele se colectează în containere special
amenajate în parcuri, parcările supermarket-urilor, în
anumite magazine sau pot fi donate către asociații
umanitare.

Ce tipuri de textile NU se pot recicla?



Nu se reciclează: saltele, perne, pături, pilote, carpete
și covoare, draperii și perdele din fibre sintetice, lenjerii,
vată, discuri demachiante, scutece, bureții de spălat
vase și duș, lavete umede, mopuri.
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În cazul în care nu pot fi donate și refolosite, textilele
reciclabile vor fi transformate în fibre textile şi folosite
la fabricarea materialelor termo sau fono-izolante sau
a umpluturii pentru scaune și banchete.

Știați că ...?
95% din deșeurile textile pot fi reutilizate,
repurtate sau reciclate?
+ Industria modei este a doua cea mai mare
poluatoare după cea petrolieră?
+ Există magazine care derulează campanii
de tip buy back oferind un discount la
achiziționarea unui produs nou dacă îl
reciclezi pe cel vechi?
+

Dacă vrei să afli ma
i multe despre
reciclarea textilelo
r, urmărește
episodul 5 din sezo
nul II

Cum se reciclează textilele?    
] Colectarea, separarea textilelor (cele care mai pot fi

2 Minute cu Amy

folosite şi donate de cele distruse);
] Extragerea poliesterului şi celulozei din articole
vestimentare uzate, care au în componenţă mai
multe materiale;
] Separarea celor 2 materiale refolosibile de vopsele
şi alte particule care, în mod normal, fac din
reciclare un proces dificil;
] Materia primă astfel obţinută este transformată la
final în noi fire textile.

www.magazinbaterel.ro
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Cartușe de imprimantă
Deșeurile din cartușe și tonere de la imprimantă se colectează de
către operatori specializați. În cazul în care nu se pot preda la centrele
de colectare din zonă, se va lua legătura cu un colector autorizat,
aceștia deplasându-se la sediu/domiciliu pentru un număr minim de
cartușe (ex. 10 cartușe), depinzând însă și de tipul de cartuș.
Reciclarea cartușelor

   

Cartușele se pot recicla:
] prin remanufacturare, respectiv crearea unui cartuș

funcțional plecând de la un cartuș de imprimantă
uzat. În acest proces se înlocuiesc mai multe piese
supuse uzurii și se reîncarcă cartușul cu toner sau
cerneală, după caz.

De câte ori pot fi reciclate cartușele?       
Numărul de reciclări al cartușelor este limitat, cele mai
multe cartușe putând fi reciclate de până la maxim 6
ori.

] prin distrugere, care presupune demontarea

cartușului în părțile componente și apoi reciclarea
materialelor componente. Dintr-un cartuș de
imprimantă laser se recuperează toner, plastic și
metal.

Știați că ...?
Ƙ Aproximativ 17 milioane de cartușe laser

de imprimantă au fost reciclate în Europa
în 2002, însemnând 6 milioane de litri de
ulei virgin salvat, suficient pentru a umple
3 bazine olimpice?

Ƙ Tonerele sunt recondiționate, reumplute și

apoi revândute consumatorilor la un preț
mai mic decât cartușele originale noi?
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Ce deșeuri

NU se reciclează?


_ Pungi din plastic sau folia de plastic stretch
_ Pahare de ceai și cafea de unică folosință
_ Scutece și absorbante

(un scutec de unică folosință se descompune în aproximativ 200 de ani)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Servețele de bucătărie și hârtie igienică
Deșeuri de grădină, resturi vegetale din curte
Polistiren (spumă)
Folie cu bule
Seringi sau deșeuri medicale
Ceramică, veselă din Jena, cioburi de porțelan
Cutia de pizza
Periuțe de dinți din plastic
Geamuri și oglinzi
Reziduurile animalelor de casă
Conținutul sacului de la aspirator
Mucuri de țigară

to go

to go

(circa 4.5 trilioane de mucuri de țigară sunt aruncate anual în natură)

_
_
_
_

Ambalaje foarte murdare
Lemn tratat sau vopsit
Porțelan, ceramică, cristal, pahare de băut, farfurii, vase rezistente la căldură, oglinzi, geamuri
Bonuri fiscale

(hârtia chimică/termică, precum cea a mai multor bonuri fiscale, are componente care reacționează la căldură și nu
este reciclabilă. Din acest motiv, trebuie să fie aruncată cu deșeurile nereciclabile, ca și hârtia de fax, hârtia indigo și
hârtia pergament de cuptor).

Deșeurile biodegrabile sunt acele deșeuri din care se poate obține compost, un
excelent îngrășământ pentru plantele din jurul casei și pentru pământul din grădină.
De regulă se depozitează în recipientul negru sau inscripționat adecvat.

DEȘEURI
REZIDUALE

Se reciclează la categoria deșeuri biodegradabile:
` resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite, resturi de pâine și cereale, zaț

de cafea și resturi de ceai, coji de ouă, coji de nucă, cenușă de lemn, rumeguș,
fân și paie, resturi vegetale din curte, plante de casă, șervețele de hârtie.



NU se reciclează la categoria deșeuri biodegradabile:
_ resturi de carne și pește, gătite sau proaspete, resturi de produse lactate,
ouă întregi, grăsimi animale și uleiuri vegetale, excremente, resturi vegetale din



curte tratate cu pesticide, lemn tratat sau vopsit.

Atenție!
Medicamentele expirate, deșeurile
medicale, foliile etc. trebuie colectate
separat și predate în farmacii sau la
punctele de colectare special amenajate.

Acestea reprezintă deșeuri municipale reziduale care nu pot fi reciclate.
38
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Reciclarea
super-puterea ta!

Deja știi ce este înseamnă reciclarea și ce poți recicla.
Dar care este rezultatul final al reciclării?
Răspunsul este: depinde de tipul de material reciclabil. Fiecare tip
de deșeuri este reciclat diferit și duce la un rezultat diferit. Din unele
materiale reciclabile, ne putem imagina deja cum va arăta noul
produs.

În ce crezi că se va transforma culegerea ta de exerciții?
Corect! În hârtie pentru caiete sau alte culegeri de
exerciții. Sau poate în ziare ori cărți de benzi desenate?

nsforma într-o

se poate tra
Dar o sticlă veche de plastic
sticlă nouă?

ple!

re urmează câteva exem

Descoperă în paginile ca
Vei fi uimit!

De la caiet de matematică la revistă de benzi desente
Caietul de matematică este mărunțit împreună cu o mulțime de alte caiete.
Asta înseamnă că este tăiat în bucăți minuscule de hârtie. Aceste fragmente
sunt apoi amestecate cu apă și spălate cu săpun. Se îndepărtează cerneala
și alte vopsele. În cele din urmă, există o textură albă care este procesată în
hârtie nouă într-o fabrică de hârtie. Apoi, o imprimantă transformă această
hârtie într-o broșură nouă. De exemplu, o revistă de benzi desenate.

De la o sticlă de plastic la un pulover fleece
Materialul din care sunt fabricate sticlele de plastic se numește poliester.
Îmbrăcămintea este realizată și din poliester. Deci din sticle de plastic se
poate face și îmbrăcăminte. În primul rând, sticlele sunt tăiate în bucăți
minuscule. Aceste piese sunt topite și apoi prelucrate în fire subțiri. Acest
material poate fi apoi utilizat pentru a face pulovere sau polare, printre alte
obiecte de îmbrăcăminte.

De la un prăjitor de pâine stricat la aparat de făcut waffle
În primul rând, prăjitorul este spart și împărțit în părțile sale individuale. La
fel se întâmplă cu toate dispozitivele electrice care sunt livrate la centrul
de reciclare. Materialul obținut din dispozitivele vechi, precum plasticul sau
metalul, este reciclat. Lucruri noi pot fi produse din aceste materiale. Așadar,
ceea ce aruncați ca fiind prăjitor de pâine poate fi ulterior găsit în magazin
ca un aparat de făcut delicioasele waffles!

Alte idei de reciclare:
Ħ
Ħ
Ħ
Ħ
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De la anvelope la ghivece pentru plante
De la deșeuri de plastic din oceane la accesorii pentru căței
De la plastic și carton la încălțăminte de alergat
De la costume de neopren la saltele de yoga
www.magazinbaterel.ro
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Cum transformi o lămâie într-o baterie?

Cum îți reciclezi singur hârtia?

În fiecare lămâie, înfige câte un cui din zinc și un cui din cupru. Creează un circuit
electric, conectând lămâile între ele. Folosind bucățile de cablu izolat, leagă fiecare
cui de zinc al unei lămâi de cuiul din cupru al următoarei lămâi și tot așa.
La final ar trebui să îți rămână două capete de cablu libere, de la prima lămâie și de
la ultima, conectează-le la ceas, în partea în care ar trebui să intre bateriile. Ceasul
ar trebui să funcționeze acum și să îți indice ora.

Ai nevoie de:
Ħ Deșeuri de hârtie (evită hârtia lucioasă – ex: revistele)
Ħ Apă
Ħ Un blender sau un procesator de produse alimentare
Ħ Ramă veche (mai mare)
Ħ Plasă (poate fi găsit la un magazin de artizanat)
Ħ Pâslă, pânză sau burete
Ħ Un recipient dreptunghiular pentru apă (ar putea funcționa și o tigaie)
Ħ Decorațiuni precum flori uscate, confetti sau semințe (opțional)

Cum se întâmplă magia?

Interacțiunea dintre zinc și cupru cu sucul de lămâie produce o reacție chimică.
Cuprul este încărcat pozitiv, iar zincul este încărcat negativ (știi că și bateriile au un
capăt cu + și altul cu -). Lămâia este bateria, iar cuiele sunt capetele. După ce legi
cuiele între ele cu cablu, creezi un circuit electric.
Poți înlocui zincul sau cuprul cu alt metal, cum ar fi aluminiul, dar bateria nu va fi
suficient de puternică.
De asemenea, dacă ai fi folosit o singură lămâie, aceasta nu ar fi avut suficientă
putere să pornească ceasul. Îți recomandăm să încerci acest experiment și pe alte
obiecte electrice mici, variind numărul de lămâi.

1. Se rupe hârtia în bucăți mici și se pune într-un blender cu apă caldă.
Amestecă până când totul devine un mix neted.
2. Construiește sita; atașează ramei vechi plasa cu capse sau orice altă metodă
care va menține „ecranul” fixat pe marginile cadrului.
3. Toarnă mixul în recipientul sau în tigaia în care se află apa, apoi scufundă
în amestecul de apă. Trage matrița, mixul trebuie să acopere ecranul. În acest
moment, poți adăuga decorațiuni. Poți adăuga chiar și semințe pentru a
face hârtie plantabilă. Asigură-te că adăugi puțin mai mult mix pentru a acoperi
decorațiunile, astfel încât să adere la hârtie.
4. Folosește o cârpă sau un burete pentru a îndepărta excesul de apă.
Acum trebuie să lași hârtia să se usuce. Asigură-te că lași hârtia să se usuce
timp de o zi.

-

+
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Varianta video

www.magazinbaterel.ro

43

Electronicele, adevărate bijuterii

Click
pentru
inspirație

Din electronice vechi se pot face bijuterii.
Aruncă o privire pe site-urile de specialitate și
dacă ai la dispoziție câteva componente de
tip taste, cabluri, circuite, le poți transforma
într-un cadou perfect pentru o persoană
pasionată de tehnologie.

Cum afli dacă o baterie este consumată?
Se spune că poți testa dacă o baterie mai e sau nu
bună, aruncând-o de la o înălțime mică: aceasta va
cădea în lateral dacă este consumată sau va rămâne
„în picioare” dacă încă mai are energie.

Sticla, cel mai frumos deșeu!
Din sticlă putem confecționa o mulțime de lucruri foarte frumoase, care pot să facă și
din cea mai plictisitoare bucată de sticlă un obiect super cool .
Multe sticle de apă, oțet și sucuri vândute în flacon de sticlă au aceleași dimensiuni
ca pulverizatoarele din plastic. Așadar, poți pur și simplu să refolosești pulverizatorul
la sticla de sticlă și voilà! Sticlă cu pulverizator pentru toate nevoile tale!
Poți să pictezi pe sticlă diferite lucruri sau le poți umple cu scoici sau nisip din diferite
vacanțe.
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O călătorie

Europa

în jurul lumii


America
Ħ

Ħ

Ħ

Ħ

Ħ

Ħ
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San Francisco este orașul din Statele Unite cu cea mai
mare rată de reciclare. Motivul principal este gradul ridicat
de conștientizare al populației.
O companie din Carolina de Nord folosește plastic reciclat
pentru a fabrica robe de absolvire, iar oamenii de știință
din California au inventat șlapii biodegradabili din alge.
Ford transformă pleava de cafea și plasticul în faruri
pentru mașini.
În Halifax, Canada, deșeurile de plastic sunt transformate
în lemn sintetic folosit la fabricarea mobilierului de
grădină, a băncilor din parc sau alte tipuri de mobilier.
O companie din Mexic transformă deșeurile din
agricultură în înlocuitori de zahăr.
Chile este țara unde plasticul nu se reciclează aproape
deloc. Mai puțin de 1% din cantitatea de plastic utilizată
este reciclată.

Ħ



Ħ

Ħ

Ħ

Ħ

Din 2016, Germania a devenit țara cu cea mai mare rată
de reciclare din lume, 56,1%.
În Suedia există 34 de centrale electrice care transformă
gunoiul în energie cu care se alimentează casele,
autobuzele sau mașinile. În plus, în această țară, rata de
reciclare este atât de mare încât trebuie să importe deșeuri
din alte state pentru a le transforma în energie.
În Italia, cojile de la portocalele siciliene sunt prelucrate și
transformate în fibre care se amestecă cu bumbacul sau
poliesterul și se folosesc în industria textilă. Companii
precum H&M sau Salvatore Ferragamo au folosit în
colecțiile lor sustenabile fibră rezultată din portocale.
În Olanda, a fost construită prima pistă de biciclete
realizată din plastic reciclat. Pista se află în orașul Zwolle,
are o lungime de 30 de metri și este construită din
echivalentul a 218.000 pahare de plastic .
O tânără din Londra a lansat un brand de bijuterii care
sunt realizate integral din metale recuperate din deșeurile
electrice, în special din telefoanele mobile.

www.magazinbaterel.ro
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Asia
Ħ

Africa
Ħ

Ħ

Ħ

Ħ

Ħ

Ħ

În Africa se reciclează doar 4% din totalul deșeurilor
generate, continentul fiind mai degrabă o groapă
de gunoi pentru deșeuri, în special cele periculoase,
provenite din țările dezvoltate.
O companie din Maroc transformă resturile din piele de
pește în produse de lux: piele pentru poșete, încățăminte
sau carcase de telefon.
În Ghana,o companie produce un tip de asfalt din 60%
plastic și 4% nisip cu care construiește pavaje.
În Zanzibar, o companie fabrică cărămizi și materiale
precum Terrazzo din deșeuri de sticlă pe care le vinde
către hotelurile de pe insulă.
Milioane de tone de deșeuri electrice sunt exportate
anual în state africane precum Nigeria sau Ghana unde
sunt arse pentru a recupera metalele valoroase, cu prețul
sănătății celor care le prelucrează: boli de inimă sau
cancer pulmonar.



Ħ

Ħ

Ħ

În 2018, Coreea de Sud a devenit singura țară non-europeană care se află în primele cinci țări
care reciclează cel mai mult, cu o rată de reciclare de 53,7%. Coreea de Sud a implementat,
de asemenea, politici care includ interzicerea sticlelor de plastic colorate și a PVC-ului și
eliminarea treptată a paharelor de unică folosință până în 2027.
Datorită accesului limitat la resurse naturale, Japonia reciclează 98% din deșeurile metalice,
aruncarea la gunoi a aparaturii electrice fiind complet interzisă. De asemenea, în satul
Kamikatsu, locuitorii sortează deșeurile în 45 de categorii care mai apoi sunt reutilizate,
donate sau reciclate. Japonezii și-au propus ca până la finalul anului 2020, Kamikatsu să fie
prima localitate din lume cu zero waste.
În Indonezia există un program care încurajează populația să predea lunar minim 3-4 kg
de deșeuri către clinicile medicale.Deșeurile organice sunt transformate în fertilizatori, iar
pacienții care au predat deșeurile beneficiază de acces la servicii de sănătate.
Taiwan are o metodă originală de a încuraja oamenii să recicleze: mașinile de colectare a
gunoiului difuzează muzică clasică pentru a le reaminti oamenilor să scoată pubelele afară.
A evoluat în 20 de ani de la 0 la 55% rată de reciclare.
În Dubai a fost inaugurată în 2019 cea mai mare facilitate de reciclare a deșeurilor electrice
din lume.

Australia
Ħ

Ħ

Ħ
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Ħ

Ħ

O mică companie australiană realizează haine pentru activități sportive din
reciclarea sticlelor de plastic.
Începând cu ianuarie 2021 și până în iulie 2024, Australia va interzice treptat
exportul diferitelor categorii de deșeuri.
În Tazmania, o companie reciclează PVC-ul folosit la fabricarea geamurilor
și îl transformă în fose septice.
În Noua Zeelandă, o companie transformă orice tip de plastic într-o
substanță folosită la fabricarea betonului.
Insula Henderson, o insulă izolată și nelocuită ale cărei plaje fac parte din
Patrimoniul Mondial Unesco, a devenit cel mai poluat loc cu plastic din
lume. Circa 3500 de deșeuri de plastic ajung zilnic pe insulă.

„Al optulea continent”
Designerul Lenka Petráková a propus un proiect denumit
„Al optulea continent” care reprezintă o stație plutitoare
de depoluare a mărilor și oceanelor de cel mai periculos
deșeu uman – plasticul. Modelul slovacei Petráková
consistă din clădiri în formă de petale interconectate care
stau pe platforme-tentacule și lucrează împreună pentru
a colecta plasticul de la suprafața apei și a-l transforma
în material reciclabil. Tot aici vor funcționa și centre de
cercetare și educație care studiază și arată mediul marin,
facilități pentru cercetători, precum și o seră pentru culturi
hidroponice.
Proiectul e gândit să fie independent, să se poată
deopotrivă adapta și să beneficieze de mediul marin.
Clădirile sunt create astfel încât să permită vântului să
treacă prin stație, făcând-o mai rezistentă la vânturile
puternice ale oceanului, să colecteze apă pentru irigații și
să controleze energia curenților și pe cea solară.
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Dicționar
- deșeuri provenite din activitățile casnice și de consum.

- reprezintă procesul prin care deșeurile reciclabile sunt
compromise de materiale sau resturi nereciclabile.
Elementele contaminate se deplasează prin sistemul
de colectare/reciclare, deteriorând celelalte materiale
reciclabile perfect bune. Acest lucru se întâmplă adesea
atunci când există alimente rămase în containere care se
varsă și se transferă în toate celelalte reciclabile. Dacă în
sistemul de colectare selectivă ajunge un produs cu urme
de lichide sau de alimente, sau orice altceva decât acel
material specific ar putea fi considerat contaminant.

deșeuri municipale

poluare

explicativ

colectare selectivă

- reprezintă o parte a procesului de reciclare, prin care
materialele reciclabile sunt adunate și transportate
spre centre de reiclare. Procesul de reciclare presupune
compostarea deșeurilor, colectarea separată și tratarea
deșeurilor pentru reintroducerea lor în circuitul economic.
Colectarea selectivă are ca scop protejarea mediului
înconjurător. De asemenea, contribuie la o eficiență
sporită de utilizare a resurselor.

reciclare

- reprezintă introducerea unor reziduuri sau deșeuri
într-un proces tehnologic pentru a obține reutilizarea și
valorificarea lor în scopuri ecologice. Prin intermediul
reciclării se reduce consumul de materie primă nouă și
de asemenea se reduce consumul de energie și nivelul de
contaminare al mediului natural.

deșeu

- reprezintă orice obiect, produs sau substanță pe care
deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl
arunce. Deșeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un
proces tehnologic (sau casnic) de realizare a unui anumit
produs, care nu mai pot fi valorificate direct în realizarea
produsului respectiv. Ele pot fi substanțe, materiale,
obiecte, resturi de materii prime provenite din activitățile
economice, menajere și de consum. Majoritatea
activităților umane reprezintă și surse de producere de
deșeuri.
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contaminare

deșeuri menajere

- sunt reprezentate de totalitatea deșeurilor menajere și
similare acestora generate în mediul urban și rural din
gospodării, instituții, unități comerciale și de la operatori
economici, deșeuri stradale colectate din spații publice,
străzi, parcuri, spații verzi, la care se adaugă și deșeuri din
construcții și demolări rezultate din amenajări interioare
ale locuințelor colectate de operatorii de salubritate.
Gestionarea deșeurilor municipale presupune colectarea,
transportul, valorificarea și eliminarea acestora, inclusiv
supervizarea acestor operații și întreținerea ulterioară a
amplasamentelor de eliminare.

deșeuri reciclabile

- deșeurile care pot fi supuse proceselor de reciclare, cum
ar fi: hârtie, carton, plastic, sticlă, baterii, becuri, deșeuri
electrice.

deșeurile reziduale

- reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu
materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea
vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele
vii și mediul în care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea
mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale,
cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte a
substanțelor poluante provine din activitățile umane.

sustenabilitatea

- se referă la capacitatea de a dura drept calitatea unei
activități de a se desfășura fără a epuiza resursele
disponibile și fără a distruge medul. Sustenabilitatea
reprezintă echilibru între creștere economică și protecția
mediului.

dezvoltare durabilă

- dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor
viitoare de a își satisface propriile nevoi. Dezvoltarea
durabilă promovează conceptul de echilibru între
progresul economic și social fără a pune în pericol
echilibrul natural al planetei.

economie circulară

- un model de producție și consum care implică
partajarea, reutilizarea, repararea, reciclarea materialelor
și produselor existente cât mai mult timp posibil pentru
a extinde ciclul de viață. În practică, implică reducerea la
minimum a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul
duratei de viață, materialele din care este făcut sunt
păstrate pentru a putea fi folosite din nou și din nou.

Dacă vrei să afli mai multe despre poluare,
urmărește episodul 5 din sezonul I

2 Minute cu Amy

- totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla.

www.magazinbaterel.ro
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18 MARTIE

21 MARTIE

Ziua Reciclării

22 MARTIE
Ziua Mondială
a Apei

15 mai

Ziua Internațională
de Acțiune pentru
Climă

5 iunie

Ziua Mondială
a Mediului
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Ziua Pădurilor

Ora Pământului
ultima sâmbătă a
fiecărei luni martie

22 mai

Ziua Internațională
a Biodiversității

8 iunie

Ziua Mondială
a Oceanelor

22 aprilie

Ziua Pământului

24 mai

Ziua Europeană
a Parcurilor
Naționale

29 iunie
Ziua Dunării

1-31 iulie
Luna
fără plastic

16 -22
septembrie

9 septembrie

Ziua Internațională
a Bateriilor

Ziua Internațională
pentru Protecția
Stratului de Ozon

26 septembrie

4 octombrie

31 octombrie

11 decembrie

Săptămâna
Mobilității
Europene

14 octombrie
Ziua Internațională
a DEEE

Earth
Overshoot Day
Ziua Depășirii

16 septembrie

Ziua Mondială a
Munților Carpați

Ziua Internațională
a Mării Negre

Ziua Mondială
a Animalelor

Ziua
Internațională a
Munților

Organizația Global Footprint Network calculează anual „Ziua Depășirii”,
adică ziua la care populația Pământului epuizează resursele pe care Planeta
le poate asigura într-un an de zile. Oamenii se comportă și consumă
resursele naturale de parcă ar avea 1.75 planete Pământ la dispoziție.
Practic, 1/3 din populația Pământului consumă 2/3 din resursele
Pământului.
Verifică pe www.overshootday.org când va fi Ziua Depășirii anul acesta și
alătură-te mișcării #MoveTheDate pentru a o amâna cât mai mult posibil.
www.magazinbaterel.ro

55

10

Examenul

de Erou al Reciclării

3. Dați exemple de 3 tipuri de deșeuri de hârtie și
carton care se reciclează:
1.
2.

1. Încercuiește obiectele care funcționează pe bază de baterii din imaginile de mai jos:

1.
2.

3.

4. Când se sărbătorește Ziua Pământului
(Earth Day)?
....................................................................................................................

Partea I

9. Enumerați 2 avantaje ale reciclării:

5. Care este cel mai rezistent deșeu produs de
omenire?
....................................................................................................................

6. Ce sunt DEEE?
....................................................................................................................

7. Unde poți recicla bateriile uzate?
....................................................................................................................

10. Completați propozițiile de mai jos folosind
următoarele cuvinte:
biodiesel, aluminiu, textile, 85%, la infinit, plastic.
• Sticla poate fi reciclată, prin topire, ......................................,
fără a își pierde proprietățile.
• Aproape orice bucată de ............................ produsă există
în continuare, într-un fel sau altul, în atmosferă sau în apele
oceanelor.
• Reciclarea unei doze de ........................... economisește
energie suficientă pentru a face un TV să funcționeze timp
de 3 ore.
• Deșeurile electrice pot fi reciclate în proporție de ..................
• Uleiul uzat se transformă în ..................................................
• 95% din deșeurile .................................. pot fi reutilizate,
repurtate sau reciclate.

8. Așezați în ordine ierarhia deșeurilor:
2. Realizează printr-o săgeată corespondența de la cuvintele din coloana din
partea stângă la explicația corectă de pe coloana din partea dreaptă:

Colectare selectivă
Deșeuri reciclabile
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- totalitatea deșeurilor care pot fi supuse proceselor de reciclare
- introducerea unor reziduuri sau deșeuri într-un proces tehnologic pentru a
obține reutilizarea și valorificarea lor în scopuri ecologice

Poluare

- parte a procesului de reciclare prin care materialele reciclabile sunt adunate
și transportate spre centre de reciclare

Reciclare

- orice tip de aparat care funcționează alimentat la priză sau pe bază de
baterii, defect sau scos din uz

Deșeuri electrice

- contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu
sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor

*Pentru a verifica dacă ai răspuns corect la test,
accesează www.magazinbaterel.ro/examen
www.magazinbaterel.ro
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Partea II
1. Cine a inventat reciclarea?

6. Ce tipuri de sticlă nu se reciclează?

11. Ce efecte au bateriile aruncate la gunoi?

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Uniunea Europeană
Romanii și grecii din Antichitate
Barack Obama
Nicolae Ceaușescu

2. Care este țara cu cea mai mare rată de reciclare
din lume?
A.
B.
C.
D.

Brazilia
China
Germania
Singapore

3. De câte ori poate fi reciclată hârtia?
A.
B.
C.
D.

de 2 ori
niciodată
o singură dată
de maxim 5 – 6 ori

sticle de bere
oglinzi
ambalaje ale produselor cosmetice
porțelan, cristal, vase Jena

7. Ce tipuri de plastic se reciclează?

12. Ce tipuri de becuri nu se reciclează?

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

ambalaje tetra pak
jucării
pungi
ghivece de plastic de flori

8. Care dintre următoarele tipuri de deșeuri de
metal nu se reciclează?
A. doze de băuturi
B. folia metalizată de la diverse alimente cum este cea de la
ciocolată sau chips-uri
C. lăzi de oțel
D. cutii de conserve

4. Câți arbori maturi sunt salvați atunci când o tonă
de hârtie este reciclată?

9. Din ambalajele de plastic reciclate se pot fabrica:

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

5
17
30
170

tricouri
polar
cartoane
saci de gunoi

5. Hârtia reciclată se poate transforma în:

10. Ce tipuri de deșeuri electrice se reciclează?

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

carton pentru ambalaje
hârtie igienică
pulover
coli de hârtie

contaminează solul, pânza freatică și apa
afectează sănătatea populației și a animalelor
acționează ca fertilizator
se pot aprinde și pot provoca incendii

frigider
tabletă
fier de călcat
fesuri cu cască bluetooth

becurile convenționale cu filament
becurile ecologice
becurile cu LED
tuburile fluorescente

13. Ce tipuri de deșeuri nu pot fi reciclate?
A. folia de plastic, pahare de unică folosință, scutece și
absorbante, șervețele și hârtie igienică
B. cutia de pizza, geamuri și oglinzi, mucuri de țigară, seringi
și deșeuri medicale
C. ambalaje de cosmetice, reviste, cutii de cereale, PET
D. reziduurile animalelor de casă, lemn tratat, ambalaje
murdare sau contaminate, paie de plastic

14. Când este Ziua Mondială a Mediului?
A.
B.
C.
D.

18 martie
5 iunie
22 aprilie
13 octombrie

15. Când este Ziua Internațională a Reciclării DEEE?
A.
B.
C.
D.

14 octombrie
8 iunie
16 septembrie
21 martie

*Pentru a verifica dacă ai răspuns corect la test,
accesează www.magazinbaterel.ro/examen
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Partea III
1. Așează fiecare tip de deșeu în pubela corespunzătoare:
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www.magazinbaterel.ro
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DEȘEURI
REZIDUALE

www.magazinbaterel.ro
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2. Scrie 5 modalități prin care tu crezi că putem salva planeta de deșeuri!
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DEȘEURI
REZIDUALE
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Baterel și Amy
îți recomandă

Acest ghid este doar un prim pas spre a deveni un mic ecologist!
Dacă te-a prins subiectul reciclării și să vrei să fii cu adevărat un
specialist, îți recomandăm și alte lecturi utile!

2 minute cu Amy

2 Minute cu Amy este un proiect educațional inovator
pentru copii, parte a proiectului Baterel, Eroul
Reciclării. Serialul continuă promovarea mesajului
ecologic în rândul celor mici prin mini-lecții despre
protecția mediului și reciclare, având drept obiectiv
dezvoltarea unei comunități de tineri responsabili, cu
un puternic simț civic.

 Baterel Eroul Reciclarii  Baterel

Emisiunea lui Spark
de la Radio Itsy Bitsy

Spark, SuperEroul ecologist și îndrăgostit de natură,
e mereu în căutare de activități care să ne antreneze
simțurile și să ne facă să ne bucurăm de natură chiar
și stând în casă.

Vindecarea pământului

Oameni de știință și activiști din rândul celebrităților
arată cum solul poate reprezenta cheia pentru
combaterea schimbărilor climatice și pentru
protejarea planetei.
70

Familia Zero Deșeuri
editura Seneca

Urmează pașii propuși de Jeremie și Benedict și poți
să reduci cantitatea de deșeuri pentru planetă, pentru
sănătatea ta, pentru buzunarul tău.

Călătorii Eco
carte

Călătoriile „verzi” nu sunt doar o modă, ci o adevărată
necesitate în contextul transformărilor climatice
actuale. Iar cartea lui Alastair Fuad-Luke porneşte de
la premisa că dacă nu ne schimbăm atitudinea faţă de
modurile noastre de a călători, atât la nivel local, cât şi
internaţional, s-ar putea să nu mai avem unde călători.

Hai să strângem gunoiul
editura Junior

Mult mai educativă decât orice poveste cu zâne.
Seamănă oarecum cu o enciclopedie și conține multe
informații interesante despre cum apare gunoiul, care
sunt categoriile lui, cum se poate recicla, cum se poate
reduce.

ÎntrebĂri și rĂspunsuri
despre reciclare și deȘeuri
Usborne Books

Cărți cu clapete pentru cei mici: cât de mult GUNOI
producem pe an? Cum putem să îl RECICLĂM? Și mai
ales cum am putea să PRODUCEM mai puțin deșeuri?
Descoperă răspunsurile și multe alte date despre
reciclare în această carte fascinantă.

Recycle City

Un joc educativ pentru copii în limba engleză. Explorați
orașul Recycle pentru a vedea cum oamenii reduc
deșeurile, folosesc mai puțină energie și economisesc
bani făcând lucruri simple acasă, la serviciu și în
cartierele lor.

Save the Earth Quiz

kids.nationalgeographic.com

– în afară de acest quiz, pagina celor de la NatGeo
oferă o mulțime de alte întrebări despre vegetație și
animale.

The Recycle Guys

Pagina este în limba engleză. Are însă o mulțime de
activități care nu necesită cunoașterea limbii engleze,
de exemplul cartea de colorat.

Ursulețul reciclează
de Alexandra Wadhwani

Pentru cei foarte mici, de 2-5 ani, recomandăm
această poveste în versuri, care își propune să-i
învețe pe copii ce înseamnă fiecare dintre aceste
trei îndemnuri devenite slogan: redu, refolosește,
reciclează.

The Story of Stuff Project
(pentru adulți)

Avem o problemă cu lucrurile: avem prea multe, într-o
cantitate mult prea mare care a devenit toxică.
Cam asta este ideea din spatele acestui proiect de tip
documentar.

A Plastic Ocean
film documentar

Un ocean de plastic a început când jurnalistul
Craig Leeson, aflat în căutarea enigmaticei balene
albastre, a descoperit deșeurile de plastic în cantități
impresionante deversate în ceea ce ar fi trebui să fie
un ocean planetar curat.

A Life on Our Planet
David Attenborough

Un moderator își povestește viața și istoria evoluției
vieții pe Pământ, plângând deopotrivă pierderea
locurilor sălbatice și oferind o viziune pentru viitor.

2040

film documentar

O călătorie aspirațională pentru a descoperi cum ar
putea arăta viitorul planetei noastre dacă am avea mai
multă grijă de ea. Un film pe care trebuie să îl vadă și
generația următoare și să îi facă să fie mai încrezători
în propriile puteri.

Down to Earth

serie de documentare

Actorul Zac Efron străbate lumea împreună cu un
expert în wellness, într-un serial de călătorie care
explorează moduri de viață sănătoase și durabile.
www.magazinbaterel.ro
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Life below water
film documentar

Un mini-documentar narat de actorul Morgan
Freeman transformă obiectele din plastic din ocean în
personaje. „Life below water” atrage atenția, prin satiră,
la problema plasticului, care va deveni din ce în ce mai
gravă.

To the artic
film

Vorbim foarte mult în campania Baterel despre ce
se întâmpla cu animalele polare din cauza încălzirii
globale. În acest documentar, narat de Meryl Streep,
descoperiți cât de mult influențează poluarea viața
acestor animale maiestoase.

WALL-E
film

Ultimul robot de pe Pământ petrece 700 de ani
curățând o planetă foarte distrusă. Veți avea un
sentiment foarte real a ceea ce se întâmplă atunci
când uitați să reduceți, să refolosiți și să reciclați!

TED ed

What really happens to the plastic you
throw away

TED

A world without waste
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20 de reguli

pe care un Erou al Reciclării le respectă!
Dacă alegem să reciclăm ca să protejăm natura, ar trebui să ne gândim și să ne schimbăm obiceiurile de a
cumpăra, a consuma și a arunca.
Înainte de a cumpăra ceva, e bine să ne întrebăm dacă avem într-adevăr nevoie de lucrul respectiv, să citim
eticheta să vedem ce conține și dacă ambalajul poate fi reciclat, să alegem dimensiunea sau cantitatea de
care avem nevoie, evitând să cumpărăm în exces pentru ca mai apoi să aruncăm și să evităm cât de mult
posibil produsele de unică folosință sau ambalajele din plastic.
1. Înlocuiește sacoșile de plastic cu cele din bumbac reutilizabile!
2. Alege să consumi produse locale (fructe și legume de sezon de exemplu)!
3. Renunță la carne cel puțin o zi pe săptămână!
4. Alege să mergi cu bicicleta, trotineta sau metroul!
5. Stinge lumina când ieși dintr-o încăpere!
6. Folosește funcția de standby a electronicelor!
7. Ține cont de clasa energetică a produselor atunci când le cumperi!
8. Nu printa ce nu este absolut necesar și dacă totuși trebuie, printează față-verso!
9. Donează hainele sau jucăriile pe care nu le mai folosești!
10. Colectează selectiv și reciclează deșeurile!
11. Nu cumpăra prea multă mâncare!
12. Înlocuiește becurile cu halogen sau incandescente cu cele economice!
13. Colectează uleiul uzat!
14. Renunță la vesela de unică folosință!
15. Oprește apa atunci când te speli pe dinți!
16. Fă duș zilnic și baie doar o dată pe săptămână!
17. Nu depozita mâncare caldă în frigider! Aceasta o să folosească de două ori mai multă energie
decât în mod obișnuit!
18. Aerisește corect încăperea!
19. Daca locuiești la curte folosește gunoiul menajer pentru compost!
20. Nu arunca niciodată gunoiul pe jos!

regula de aur: reciclează bateriile și acumulatorii uzați și deșeurile electrice!
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Reciclarea transformă lucrurile în alte lucruri.
Acest lucru înseamnă magie.
Recycling turns things into other things.
This is kinda magic.

