II. CATEGORIA MEDIU: RECICLARE DEȘEURI SĂ RECICLĂM ÎMPREUNĂ

De ce să reciclăm?
1 tonă hârtie recuperată salvează 17 arbori maturi care produc în fiecare oră oxigenul necesar pentru
900 de oameni.
1 tonă masă plastică recuperată economisește 8 tone petrol.
Contribuie și tu la această economisire prin reciclare.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Găsește o idee – gândește-te la un concept interesant pentru acest eveniment. Reciclarea
poate nu pare o idee atât de atrăgătoare pentru toată lumea, așa că încearcă să te axezi pe
beneficiile, pe binele adus comunității, pe răspunsul întrebării “De ce să reciclez?“.

2.

Locația – alege cu grijă locul potrivit pentru desfășurarea evenimentului (dimensiune,
amplasare) și nu uita să o pregătești corespunzător pentru preluarea deșeurilor.

3.

Echipa – poți întotdeauna să te bazezi pe câțiva omuleți să te ajute la organizare, să vină
cu idei noi și să duceți totul la bun sfârșit împreună.

4. Dă sfoară în țară (strategia de promovare) – mergi
împreună cu echipa ta din clasă în clasă și vorbește-le câteva
minute despre eveniment, fă o prezentare în PowerPoint și
prezint-o în timpul unei întâlniri a Consiliului Elevilor,
postează un articol pe site-ul școlii etc. Pentru un impact
mai mare, încearcă să nu începi prin a prezenta direct ideea
de reciclare, ci prin a le prezenta câteva statistici (despre
defrișare, resurse neregenerabile etc), 3 idei pentru o lume
mai buna (cu reciclarea pe locul 1, bineînțeles) etc.

5. Sunt pregătit să reciclez? Verifică cu atenție dacă ai
totul pregătit – spațiile pentru preluarea deșeurilor, categoriile de deșeuri pe care
urmează să le colectezi, programul centrului de reciclare și nu în ultimul rând
modalitatea de transport a acestora la centru.
6.

Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii și
filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe platforma
olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activități.

7.

Să trecem la treabă!

8.

Mulțumește! Chit că este vorba de 2 caiete folosite sau de 10 kg de hârtie, mulțumește
fiecărui participant care și-a alocat timp pentru a recicla.
SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Alege ce urmează să reciclezi
Găsește un concept
Alege o locație bună pentru a colecta și depozita materialele ce urmează să fie reciclate
Formează o echipă de voinicei
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Fă o listă cu de care ai nevoie pentru a putea recicla
Promovează acțiunea de reciclare în școala/ grădinița / comunitatea ta
Verifică că reciclatorul local poate prelua materialele pe care tu le colectezi
Realizează fotografii/ filmulețe de la acțiunea de reciclare
RESURSELE NECESARE
Cutii de reciclare personalizate/ fiecare categorie de deșeu preluat
Mănuși
Mătură
Făraș
Saci menajeri
Spațiu de depozitare
Contactarea companiei locale de colectare pentru preluarea selectivă a deșeurilor

