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  Selectat

Un bun gospodar nu aruncă nimic. Caută și găsește 

întrebuințare pentru orice lucru aparent inutil, 

prin utilizarea deșeurilor. Arde ce este inflamabil, 

compostează ce se descompune, contribuind astfel 

la fertilizarea solului, folosește resturile alimentare 

pentru hrana animalelor, ţese covoare din haine 

uzate, găsește întrebuințare la orice. Confortul şi 

traiul urban ne face să uităm cum să gestionăm 

deşeurile menajere și cum să refolosim materialele 

considerate inutile. 

Observăm cu bucurie că respectul față de mediul 

înconjurător este din nou la modă. Spre exemplu, în 

loc să ducem deșeurile la depozite de deșeuri, ale-

gem să reciclăm tot ce putem: sticlă, metal, hârtie.  

Spiritul de bun gospodar este prezent, din ce în ce 

mai mulți oameni care aleg să nu risipească nimic, 

pentru că totul poate fi folosit și refolosit. Această 

publicație are ca scop revitalizarea spiritului de bun 

gospodar.

Borboly Csaba,  
Președintele Consiliului Județean Harghita

  Dezactivăm a bombă ecologică

Cu un buget de 164 milioane de lei, din care 

70,5% finanțare europeană, acesta este unul din-

tre cele mai însemnate proiecte ale județului Har-

ghita. Proiectul reprezintă un factor de moderni-

zare, un pas înainte spre gestionarea rațională a 

deșeurilor. Prin intermediul acestuia, dezactivăm 

o bombă ecologică. Pe parcursul implementării 

proiectului se vor desființa complet 4 depozi-

te neconforme și alte 4 vor fi închise din cauza 

neconformității ecologice și tehnice. La Remetea 

va fi construită prima celulă a depozitului con-

form și în aceaași locație va fi înființată o stație 

de sortare și de compostare. În alte 8 localități 

(Toplița, Gheorgheni, Bălan, Miercurea Ciuc, Sân-

simion, Vlăhița, Cristuru Secuiesc, Corund) vor fi 

construite depozite pentru colectare deșeuri prin 

aport voluntar, împreună cu drumurile de acces și 

sistemele de infrastructură.

Barti Tihamér,  
Vicepreședintele  
Consiliului Județean Harghita
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 argument

Avem convingerea că elevii, încă din clasele primare, trebuie educați în spiritul colectării selective a deșeurilor, care, 

ulterior, poate să devină un obicei. Mai puține deșeuri – trebuie să fie deviza noastră, a tuturor. Cu toții știm că resursele 

naturale nu sunt inepuizabile și trebuie să le folosim cu atenție. Tradiţiile colectării selective a deşeurilor şi a ambalării 

minimizate sunt exemple excelente de protejare a mediului, totodată având și profit economic. Toți locuitorii trebuie să 

participe la colectarea separată a deşeurilor, deoarece acest gest simplu și cotidian va păstra mediul în care trăim curat şi 

ecologic. Educația privind problema deșeurilor și folosirea responsabilă a resurselor este în strânsă legătură cu educația 

pentru dezvoltare durabilă. Aceasta depinde în mare măsură de educația ecologică și de educația dezvoltării.

Tema proiectului: Cunoașterea caracteristicilor diferitelor materiale. Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor. 

Participanții la proiect: clasele primare din școală 

Perioada proiectului: 5 zile

Obiectivele de referință ale proiectului: 

Elevii vor putea:

 să identifice caracteristicile diferitelor materiale care devin ulterior deșeuri;

 să identifice acţiuni care pot contribui la reducerea cantităţilor de deşeuri deversate în mediul înconjurător;

 să dezvolte o atitudine pozitivă față de natura care ne înconjoară;

 să dovedească o atitudine ecologică.

Forme  de organizare: activități individuale, în perechi și pe grupuri mici

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,  observarea, exerciţiul, găsirea rapidă de soluții, jocul didactic, problematizarea

Materiale utilizate pentru desfășurărarea proiectului: fișe de lucru, texte cu informaţii, reviste și cărți, schițe pe tablă, 

prezentări Power Point, coli de scris, deşeuri.

Rezultatele proiectului: afișe, postere, din flacoane PET - scaune, expoziția tablourilor și a diferitelor decorațiuni 

confecționate din materiale refolosibile, parada modei 
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Termen de desfășurare Activități

Ziua 1 (2 x 45 minute)

Cunoașterea categoriilor de materiale: materiale organice și materiale obținute pe cale 
artificială;  caracteristicile lemnului,  a sticlei, a metalelor, a materialelor plastice și a hârtiei – 
elevii claselor pregătitoare, claselor I și a II-a (film didactic, prezentare Power Point, activita-
te de descoperire individuală și de grup în colaborare cu specialiști) 

Pregătirea scândurei, a șuruburilor și a uneltelor pentru lăzile de flori (băieții din clasele a 
III-a și a IV-a în colaborare cu părinții)

Colectarea și pregătirea hainelor uzate și a materialelor textile pentru parada modei  
(fetele din clasele a III-a și a IV-a în colaborare cu părinții)

Ziua 2 (2x45 minute)

Colectarea flacoanelor pentru confecționarea scaunelor și a dopurilor pentru 
confecționarea scaunelor și a tablourilor 

Colectarea hârtiei pentru decorațiunile scaunelor din flacoane 

Vizita unei grădini experimentale de agricultură ecologică la scară mică. Procurarea compos-
tului pentru lăzile de flori. 

Ziua 3  (2x45 minute) Lecție în sala de clasă (în colaborare cu reprezentanți ai  organizațiilor ecologice) 

Ziua 4 (2x45 minute)

Vizitarea unei sere, procurarea plantelor și a compostului pentru lăzile de flori (elevii clase-
lor pregătitoare și a claselor I și a II-a)

Confecționarea lăzilor  de flori, cunoștințe despre compost, plantarea florilor în lăzi   
(băieții din clasele a III-a și a IV-a în colaborare cu părinții)

Transformarea hainelor vechi în ceva nou și modern (fetele din clasele a III-a și a IV-a în cola-
borare cu părinții)

Ziua 5 (după masă)
Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul ședinței cu părinții (expoziția tablourilor, a 
afișelor, a posterelor, a decorațiunilor din deșeuri, parada modei cu hainele uzate transfor-
mate, expoziția tablourilor și a decorațiunilor confecționate din materiale refolosibile)  



Sub-temele proiectului: 

1. Comportamentul cumpărătorului și al consumatorului  

2. Gunoi sau deșeu? Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor. 

3. Lăzi cu flori în școală (lăzi cu compost) 

Sub-tema a 2-a (Gunoi sau deșeu? Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor) va fi prelucrată la o lecție din clasă 

Cuvinte cheie: gunoi,  deșeu, degradare, reciclare 

Cutii cu deșeuri:  

Cutia 1  – sticlă (bucăți de sticlă); 

Cutia 2 – plastice (sticle, pahare, pungi etc.); 

Cutia 3 – metale (cuie, țeavă, șuruburi, agrafe birou etc.); 

Cutia 4 – hârtii (ambalaje, tipărituri etc.);

Cutia 5 – resturi alimentare sau organice (cereale, boabe de orez, macaroane, fructe, legume etc.); 

Cutia 6 – deșeuri din natură (frunze, semințe, fructe, rămurele etc.);

Cutia 7 – alte deșeuri  (cauciuc, cuburi, creioane, lumânări etc.).

Obiecte obținute prin reciclarea unor produse: pahar, cutie carton, pungi, creioane, ziare, ghiveci flori etc.

 Demers DiDactic
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Etapele lecției Conținut, activități de învățare 
Forme de organizare, meto-
de, materiale didactice 

I. Organizare, cap-
tarea atenției

Activitate directă, 
conversație 

Formarea grupelor 
Cartonașe cu numere 

Conversație pe tema lecției

Fiecare elev primeşte câte un cartonaş cu un număr de la 1 la 4. Învă-
ţătoarea le cere elevilor să se aranjeze în grupe după 

numărul primit. 
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Etapele lecției Conținut, activități de învățare 
Forme de organizare, meto-
de, materiale didactice 

2. Anunţarea 
obiectivelor  
și a temei  

Cartonașe cu roluri

Descoperire în grupe mici

Găsirea rapidă de soluții

Ciorchine

Afișe

Poster

Colaj

Rolurile din grupe: verificatorul, cititorul, cronometrul, încurajatorul, 

responsabilul cu materialele etc. 

Resturi sau deșeuri? Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor. 

Tipuri de deșeuri din cele 7 cutii

Găsirea rapidă de soluții -  în grupe   

Grupa 1.: Tipuri de deșeuri Gestionarea deșeurilor   

Sarcină de lucru: confecționarea unui afiș cu sub-tema dată. 

Grupa 2.: Colectarea selectivă a deșeurilor 

Sarcină de lucru:  confecționarea unui afiș cu sub-tema dată 

Grupa 3.:  Reciclarea deșeurilor 

Sarcină de lucru: confecționarea unui poster 

Grupa 4.:  Atitudine ecologică de consumator 

Sarcină de lucru: confecționarea unui colaj cu tema dată. 



Etapele lecției Conținut, activități de învățare 
Forme de organizare, meto-
de, materiale didactice 

3. Crearea 
situațiilor de 
învățare

4. Activități prac-
tice

5.Analiza și evalu-
area rezultatelor 
învățării 

 Turul galeriei

Prezentarea colajelor, 

posterelor, afișelor

Coli de hârtie,  carioci, 
acuarele, foarfece, flacoa-
ne de plastic, etc.  

Jurnalul reflexiv
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După expirarea timpului de lucru, fiecare delegat al unei grupe va 

prezenta rezolvările sarcinilor de lucru pentru  grupa sa.

La finalul prezentărilor se vor trage concluziile finale:

 Reducerea cantității de deșeuri este extrem de necesară.

 Dacă evitarea formării unui anumit deşeu nu este posibilă, atunci 

trebuie pus accentul pe valorificarea sau reciclarea acestuia.

 Soluţiile pentru prevenirea efectelor negative asupra mediului şi 

sănătăţii umane sunt legate de:

a) prevenirea producerii de deşeuri de ambalaje;

b) reutilizarea ambalajelor;

c) reciclarea deşeurilor;

d) alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care să con-

ducă la reducerea cantităţilor eliminate prin depozitare finală.

Elevii sunt  îndemnați să răspundă la întrebări de genul:

Ce ai învățat din această lecţie?

Ce sentimente ţi-a trezit procesul de învăţare?
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