






































Upcyclingeconomii de timp, bani, energie şi resurse    Prin reutilizarea obiectelor ne exersăm creativitatea și, în același timp, economisim bani.     Mai mult, va fi un bun antrenament pentru copii, pe viitor, pentru modul în care vor proteja mediul, vor găsi soluții creative pentru diferite probleme și își vor gestiona banii.

coala Gimnazială Lucieni, jud. DâmbovițaProf. coord. Nicoleta StanColegiul Național “Mihail Kogălniceanu”, Galați,jud. Galați, Prof. coord. Mariana Ganea

      Am descoperit în ce lucruri extraordinare se pot transforma deșeurile, dar mai ales cât de bun este acest lucru pentru mediu. În plus, am învățat să creăm un obiect cu care ne putem juca fără să dăm banii pe materiale.Prof. coord. Marioara Ruja, Grădinița cu Program Normal nr. 3, Caracal, jud. Olt

     Știm ce vă veți întreba: dar și de aceste noi obiecte create din deșeuri va trebui, întrun final, să ne debarasăm, nu? Da, însă, cu cât folosim mai îndelung, la maximum, ceea ce avem deja, cu atât ne reducem amprenta negativă asupra mediului. Prin reutilizarea produselor, a produselor secundare i a deeurilor facem economii de timp, bani, energie i resurse.
     Prin provocarea reciclării creative am dat curaj tinerilor să acționeze pentru a schimba obiceiurile greșite care îi afectează și pe ei, lucrând în echipe incluzive și dezvoltânduși abilități importante. Îi putem ajuta, cu toții, folosind la maximum ceea ce avem deja, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și amprenta negativă asupra mediului. 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Eliminarea











     Plasticul a început să fie folosit la scară globală în anii 1950, dar originile sale pot fi găsite încă din secolul al XIX-lea. Pe scurt, diverși inventatori - Alexander Parkes, John W. Hyatt și Leo Baekeland - au creat, fiecare, diferite formule de plastic. Baekeland a și dat numele PLASTIC acestei game de materiale, în 1907. Plasticul a devenit atât de utilizat deoarece, într-o primă fază, omenirea i-a văzut doar meritele. La început, părea alternativa ideală la o mulțime de alte materiale, pentru a produce, transporta sau ambala produse de larg consum. Prin urmare, ne-am lansat într-o adevărată “cursă” a plasticului, aceasta dând naștere unei industrii globale. Față de multe alte materiale, plasticul are avantaje incontestabile. Este ușor, rezistent, ieftin de produs, adaptabil la diferite contexte. A făcut posibile progrese majore în industria comunicațiilor, a transporturilor și în medicină. Plasticul ne-a crescut standardul de viață și a transformat produse la care aveau acces doar clasele privilegiate în obiecte de larg consum. 
    De atunci, după peste 60 de ani de utilizare globală în masă, cantitatea de plastic produsă depășește 8,3 miliarde de tone! Este o cantitate uriașă, iar dimensiunea dezastrului se vede în rata de reciclare: 79% din tot plasticul aruncat vreodată a rămas în natură - în râuri, oceane, pe câmpuri sau în păduri. Trăim și astăzi înconjurați de PET-urile aruncate acum 50 de ani...      Conform datelor Eurostat, în 2016  România a generat 348.794 de tone de deşeuri din plastic şi a reciclat 167.351 de tone, adică sub 50%. Aproximativ patru tone de astfel de deșeuri ajung zilnic în râuri, apoi în Dunăre și de acolo în Marea Neagră.      Până în 2050, este posibil să nu mai avem locuri unde să îngropăm gunoiul pe planetă, iar în ape să fie mai mult plastic decât pește. Este momentul să se ia măsuri drastice pentru prevenirea poluării, prin reducerea cantității produselor din plastic și reciclarea mai eficientă a acestui material.

Chiar și gunoiul bunicilor e încă lângă noi!
Colegiul Național “George Cobuc”,Motru, jud. Gorj,Prof. coord. Emanuela Crețu
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> Sticlele de plastic PET: Pentru a ocupa cât mai puțin volum, sticlele PET se aplatizează. Pentru a le păstra valoarea de reciclare, încercați pe cât posibil să le păstrați curate. Însă orice variantă de reutilizare a lor înainte de a le recicla este mult mai valoroasă. Nu este necesară îndepărtarea etichetelor. Sticlele de plastic PET sunt 100% reciclabile!Flacoanele de plastic HDPE și LDPE (pentru detergenți, șampon, produse de > curățenie, muștar, ketchup, lapte etc.) sunt reciclabile.Pentru a ocupa cât mai puțin volum, acestea se aplatizează.Nu toți reciclatorii pot recicla folia de plastic. De aceea, folia se colectează separat > de PET, HDPE și LDPE. Cea mai bună metodă este de a aduna toată folia de plastic într-o pungă (tot de plastic) cât mai bine umplută pe care să o legăm apoi. Astfel, are șanse mari să ajungă la reciclatorul potrivit.> NU SE POT RECICLA: - Flacoanele care au conținut uleiuri minerale (ulei de motor).- Recipienții în care s-au comercializat substante chimice periculoase, îngrășaminte,    pesticide.

Ambalajele din PET şi PLASTIC
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ENERGIE
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DESPRE ROTARY INTERNAȚIONAL

APĂ. SĂNĂTATE. IGIENĂ 

Rotary Internațional este o organizație non guvernamentală globală, 
formată din peste 35.000 de cluburi de pe toate continentele, 
însumând peste 1,2 milioane de membri.
În România și Republica Moldova, reunite în Districtul 2241, sunt 145 
cluburi în care activează peste 3.600 de membri Rotary.
Președintele Rotary Internațional se schimbă în fiecare an, iar tema 
organizației odată cu acesta. În acest an tema se numește “Serve to 
Change Lives”, o sintagmă care însumează fericit misiunea și viziunea 
Rotary despre societate.
Două dintre cele mai importante teme pe care organizația Rotary le 
dezvoltă de mai mulți ani sunt ”Educația și Apa”, încercând astfel să 
răspundă la nevoile pe care le are populația, indiferent unde s-ar afla.

Apa potabilă este un drept esențial al omului, însă de multe ori este 
neglijat. În întreaga lume sunt 2,5 miliarde de oameni care nu au acces 
la instalații sanitare, iar alte 748 de milioane de oameni nu beneficiază 
de apă potabilă. Când oamenii au acces la o apă curată, ei duc o viață 
mai sănătoasă și trăiesc într-o comunitate mult mai protejată. Zilnic 
mor în lume 1.400 copii din cauza bolilor cauzate de calitatea necore-
spunzătoare a apei și a lipsei de instalații sanitare. 
În 2015, Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) a introdus noi Obiective 
de dezvoltare durabilă (SDG) pentru a pune capăt sărăciei și pentru a 
promova prosperitatea, protejând în același timp mediul și oferind o 
nouă abordare privind schimbările climatice. Obiectivul de dezvoltare 
durabilă (SDG) privind apa și canalizarea susține accesul universal la 
apă potabilă și canalizare și încurajează un management îmbunătățit al 
apei, pentru protecția ecosistemelor și pentru dezvoltarea rezilienței în 
mai multe țări și regiuni.
Membrii Rotary s-au angajat să atingă SDG pentru apă și canalizare prin 
proiecte cum ar fi puțuri de apă și realizare de sisteme de colectare a 
apei de ploaie. Iar membrii comunităților învață astfel cum să mențină 
noile infrastructuri și cum să dezvolte proiecte educaționale dedicate 
apei și mediului înconjurător.
În acest context, Rotarienii din Districtul 2241 România și Republica 
Moldova, consideră necesară și utilă implicarea lor în realizarea acestor 
obiective. Ei oferă comunităților îndrumare și informații de bază privind 
apa, economisirea apei și a energiei, managementul sustenabil al 
resurselor de apă și recomandări pentru o igienă personală corectă, 
prin spalatul pe mâini, în scopul prevenirii riscurilor asupra sănătății.
Sănătatea publică, sistemele de alimentare cu apă și sistemele sanitare 
sigure sunt domenii absolut interdependente. Ele sunt deseori neglijate 
sau abordate în mod singular, relevanța lor fiind subestimată, în special 
în cadrul comunităților rurale, dar nu numai.
Noi sperăm ca o mare parte a școlilor din România și în special din 
mediul rural să beneficieze de utilitatea acestui Ghid pentru că îl 
considerăm un instrument practic și binevenit, în scopul educației 
pentru îmbunătățirea situației resurselor de apă și a gradului de folosire 
sustenabilă a acestora.
Dar acest lucru nu depinde numai de implicarea Cluburilor Rotary care 
susțin acest proiect, ci și de implicarea autorităților locale, a operato-
rilor de apă și a personalului didactic din școlile în care va ajunge acest 
Ghid de bune Eco-Maniere.
 
Suntem alături de voi!





Curăţarea şi ecologizarea locurilor naturale poluate de gunoaie
Colegiul Național “Aurel Vlaicu”, București. Prof. coord, Raluca Maria Constantinescu
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ÎNTREBAREA c�e a schimbat un c�ţ de lume Poveste scrisă de Patrula de Reciclare împreună cu Flavia Idriceanu
  Florile i copiii  se aseamănă perfect: au nevoie  de  iubire  i  îngrijire.  Activitate  de ecologizare  prin  plantare  de  flori  la  #clasa aVa #patruladereciclare.

  Această  temă  a  fost  discutată  cu  elevii clasei I A “Step by Step” în urma unei plimbări făcute prin cartierul în care sunt situate coala i locuințele unora dintre ei. În timpul acestei plimbări,   elevii  au  observat  mulțimea gunoaielor  aruncate  în  spațiile  verzi  i  pe trotuare.  Întorcândune  la  coală,  elevii  au ascultat „Întrebarea care a schimbat un colț de lume", după care au oferit alte versiuni ale povetii. Au povestit cum ar proceda ei pentru a întineri natura i pentru ai reda sănătatea.

  Copiii  au  aflat  care  sunt  factorii  care poluează natura i ce putem face pentru a o proteja.  În  clasa  noastră  este  amenajat  un spațiu de reciclare încă de la inceputul anului colar.  În  plus,  învățăm obiceiuri  bune  care ne ajută să avem grijă de natură în fiecare zi, i acasă, i la coală. Dimineața i la prânz, când preșcolarii se pregătesc să coboare la parterul unității de învățământ pentru servirea mesei, ultimii doi copii din coloană verifică apa de la baie i închid luminile atât în baie, cât i în sala de  grupă.  Sunt  aa  de  entuziasmați,  încât acum toți vor să coboare ultimii în rând. Prof.  coord. Cătălina Elena Chiriac Grădinița  cu Program Prelungit, Sânpetru, jud. Brao   Preșcolarii, părinții și cadrele didactice de la  grupa  mijlocie  au  curățat,  amenajat  și plantat flori în curtea grădiniței.  Copiii  au  arătat  că  sunt  responsabili  și iubesc  natura.  Au  udat  și  îngrijit  florile, bucurânduse de frumusețea lor.

  Întro zi de vară, elevii au povestit despre dezastrul  ecologic  din  pădurea  Aroneanu. Fără  să  stăm  pe  gânduri,  am  pornit  la  o activitate de strângere a gunoaielor. Nu mică nea fost surpriza când, întro oră, am strâns un munte de gunoaie care a încăput cu greu întro  maină  oferită  de  primărie.  Elevii  au fost revoltați pe cei care aruncă gunoaiele la întâmplare, dei ar putea să le dea la ghena de gunoi ce vine săptămânal în sat.

  În ultima  săptămână din  trimestru, am dorit  să  lăsăm  coala  noastră  îngrijită  i curată.  Am  plantat  pomi,  am  colectat deeurile  lăsate  la  întâmplare  prin  curtea colii.  Sau  implicat  elevii  claselor  VVII,  cu mult entuziasm i cu gândul că  la  începutul v i i torului   an  colar   vom  găsi   coala neschimbată.Prof. coord.  Maricela Tăbăcaru, Școala gimnazială “AronVodă”, Aroneanu, jud. Iai,  

Liceul Teoretic  “Horvath Janos”, Marghita, jud. Bihor, Prof. coord. Barbu Edit

Liceul Tehnologic  “Transilvania”, Deva, jud. Hunedoara, Prof. coord. Viorica Cosma Școala Gimnazială  “AronVodă”, Aroneanu, jud. Iai,Prof. coord. Maricela Tăbăcaru

Școala Gimnazială nr. 2, Hunedoara, jud. Hunedoara,Prof coord. Emilia Popoviciu

Grădinița cu Program Prelungit  “Vis de copil” nr. 7, Târgu Jiu, jud. Gorj, Prof. coord. Mirela Zamfiroiu 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tipuri                   de 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Cum sortăm corect ambalajele
produselor cosmetice?

De la geluri de duș, geluri 
dezinfectante, șampoane, 

balsamuri de păr etc.

Flacoanele de 
plastic

Container Plastic & Metal

Deodorant, fixativ de păr,
spumă de ras etc.

Sprayurile din 
aluminiu

Container Plastic & Metal

De la geluri de duș, geluri 
dezinfectante, șampoane, 

balsamuri de păr etc.

Dopurile flacoanelor 
de plastic

Container Plastic & Metal

De la parfumuri, fonduri de ten, 
serumuri, uleiuri, creme etc.

De la parfumuri, fonduri de ten, 
serumuri, uleiuri, creme etc.

Recipientele 
din sticlă

Container Sticlă

De la geluri de duș, creme 
de corp, geluri de curățare.

Flacoanele de 
plastic cu pompiță

Container Plastic & Metal

Ambalajele din 
carton sau hârtie

Container Hârtie

Mostrele din 
plastic

Container Plastic & Metal

Deodorantele 
roll-on

Container Rezidual

Rujuri, mascara, palete 
și farduri de pleoape, 

eyelinere etc.

Produsele de make-up 
& lacuri de unghii

Container Rezidual



 

 

 

 
Este sortarea cu adevărat utilă?

Materiile prime devin din ce în ce mai rare. Prin urmare, este esențial să re-
ciclăm ambalajele cât mai mult posibil, pentru a limita pierderile de mate-
rial. Acesta este principiul economiei circulare. Sortând corect acasă și în altă 
parte, îmbunătățim procesul de reciclare și calitatea materialelor reciclate. 
Sortarea înseamnă foarte mult pentru planeta noastră, bunăstarea noastră 
și cea a generațiilor viitoare.

●   Până în 2025, toate spațiile în care își desfășoară activitatea Grupul 
L’Oréal vor fi neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, prin îmbu-
nătățirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în proporție 
de 100%;

●   Până în 2030, 100% din plasticul folosit în ambalajele produselor Grupului 
L’Oréal va proveni din surse reciclate sau de origine biologică;

●   Până în 2030, L’Oréal va reduce cu 50% pe produs finit întreaga sa 
emisie de gaze cu efect de seră, comparativ cu 2016;

●   Contribuirea la soluționarea provocărilor globale prin susținerea nevoilor 
de mediu și sociale urgente, printr-un plan fără precedent, lansat în mai 
2020: L’Oréal alocă 150 de milioane de euro pentru problemele de mediu și 
sociale urgente.

L’Oréal a lansat la mijlocul anului 2020 noul program de dezvoltare durabilă, 
„L’Oréal for the Future”, cu obiective ambițioase pentru 2030, prin care acce-
lerează transformarea modelului de afaceri:

Mai multe detalii aici: 

https://www.loreal.com/ro-ro/romania/pages/commitments/trions-beaute-ro/
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