INSPIRAŢI-VĂ
NOTA PROFESORULUI
Ecosistemul este o unitate naturală care include toate organismele vii şi mediul în care trăiesc.
Relaţiile dintre organismele vii şi factorii de mediu sunt realizate prin schimbul reciproc de materie şi
energie. Interacţiunile dintre organismele vii şi factorii mediului sunt multiple, orice lucru este legat de alt
lucru. Unele organisme vii (ex. copaci, arbuşti), dar şi factori ai mediului (ex. pământ, apă, stânci etc.) pot
constitui mediu de viaţă pentru alte organisme (animale şi plante). Sursa de hrană provine tot de la
elementele ecosistemului.
Fiecare plantă sau animal depinde de un ciclu de hrană şi energie prin care se leagă de alte plante şi
animale. Majoritatea organismelor trăiesc cu ajutorul altora fiind consumatori, dar în acelaşi timp sunt şi
hrană pentru alte organisme. Hrana circulă de la producători la consumatori. Aşezând organismele în linie, în
ordinea în care sunt mâncate unele de altele se obţine un lanţ trofic.
Toate fiinţele vii necesită energie. Plantele folosesc energia soarelui, pentru a transforma substanţe
din sol, apă şi aer în hrană. Energia este transmisă de-a lungul unui lanţ trofic. Când fiinţele vii mor, corpurile
lor se descompun şi eliberează substanţe nutritive în sol, pentru ca procesul să se reia din nou.
Fiecare organism dintr-un lanţ trofic se hrăneşte primind energie de la nivelul anterior. Plantele sunt
producătoare de energie, folosind energia soarelui pentru a produce creşterea. Animalele sunt consumatoare,
obţinând energie prin hrănirea cu plante sau cu alte animale.
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Exemple de lanţuri trofice:

CIOCĂNITOARE
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PIŢIGOI
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BARZĂ
CIOARĂ

ŞOPÂRLĂ
ARICI
BROASCĂ
FAZAN

LĂCUSTĂ
PORUMB
IARBĂ

Întrebări ajutătoare pentru discuţia pe grupe:







Unde trăieşte?
De ce are nevoie pentru a supravieţui?
Cum arată?
Ce se întâmplă după ce moare?
În ce relaţii este cu celelalte elemente ale
naturii?
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CARTONAŞE CU FIINŢE ALE NATURII
(de tăiat pentru activitatea din Modulul 2, partea Inspiraţi-vă)
GRUPA 1.
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GRUPA 2.
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GRUPA 3.
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DESCOPERIŢI
Deşeurile sunt lucruri pe care le-am cumpărat, le-am folosit şi nemaiavând nevoie de ele, le-am
aruncat fără să ne gândim de unde provin, din ce au fost fabricate, câtă energie s-a consumat la realizarea lor,
şi mai ales ce se va întâmpa cu ele în continuare.
Ca oameni care trăim într-o societate de consum, nu ne punem aceste întrebări, fiind prea preocupaţi
de „alte treburi mai importante”. Ne-am obişnuit în foarte puţin timp (în comparaţie cu existenţa omului pe
Terra) că tot ce cumpărăm va fi folosit o perioadă mai scurtă sau mai lungă, după care va fi schimbată cu
ceva mai modern, mai performant, mai promovat prin reclame. Am uitat repede, ceea ce bunicii noştri şi
generaţiile anterioare ştiau: că totul are un rost, majoritatea materialelor pot fi reciclate, reutilizate. Dar
trebuie să recunoaştem, că străbunicii noştri n-au avut de a face cu materiale plastice, gaze cu efect se seră şi
altele. Ei au trăit pe cât posibil în armonie cu natura, oricum mai „ecologic”decât noi.
Problematica deşeurilor a ridicat multe controverse, diferite categorii de oameni privesc diferit
deşeurile: pentru unii este „un rău necesar”, pentru alţii o oportunitate sau chiar sursă de venit. Din oricare
categorie am face parte, trebuie să urmărim modelul naturii, în care nu există deşeuri, totul îşi are locul, totul
este folosit.
Ideal ar fi să producem cât mai puţine deşeuri, aceasta se întâmplă într-o măsură mult prea mică.
Reutilizarea, adică folosirea repetată a obiectelor, chiar dacă sunt destinate unei singure folosiri, poate fi o
metodă de reducere a cantităţii imense de deşeuri ce ajung la groapa de gunoi. Reciclarea constă în fabricarea
de noi produse, folosind ca materie primă obiecte care nu mai sunt de folos cumpărătorilor. Astfel materia
primă care urma a fi obţinută din resurse naturale este înlocuită cu materiale reciclate.
Reciclarea previne pierderea unor materiale folositoare, reduce consumul de materii prime şi de
energie.
Materialele reciclabile trebuie sortate si separate pe tipuri de produse. Contaminarea lor cu alte
materiale trebuie prevenită pentru a le creşte valoarea şi a facilita procesarea. Sortarea poate fi efectuată de
producător sau la centrele de colectare.
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GRUPAREA ŞI ANALIZA DEŞEURILOR MENAJERE
Materialele reciclabile pot proveni din diverse surse, gospodăriile particulare dar şi industriile. Ele
includ sticla, hârtia, aluminiul, asfaltul, fierul, textilele şi plasticul. Deşeurile biodegradabile, cum ar fi cele
alimentare sau de grădina sunt de asemenea reciclabile cu ajutorul microorganismelor prin compost sau
digestie anaerobă.
Ce se poate recicla?
Sticla: Recipiente de sticlă (sticle, borcane). Cele mai valoroase sunt cele transparente.

Hârtia: Ziare curate, tipărituri, reviste, cărţi vechi, ambalaje de carton de la detergenţi, pantofi etc., fotocopii
de la birouri.
Sfat: păstraţi hârtiile pentru reciclat uscate.

Ambalajele de plastic: Pet-uri, pungi de plastic, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice şi de
curăţenie etc.
• Ce se întâmplă cu plasticul după ce este folosit?
- descompunerea plasticului poate dura sute şi chiar mii de ani;
- reciclând un flacon de plastic este economisită energie suficientă pentru funcţionarea unui bec de 60W timp
de 6 ore.

Cutiile de metal: De la băuturile răcoritoare, bere, conserve
Sfat: metalul poate fi reciclat la nesfârşit.
Dozele aduse la centrele de colectare sunt concasate, balotate şi transportate la unităţile centrale de
procesare . La instalaţiile de recuperare, cutiile zdrobite sunt încălzite pentru îndepărtarea umidităţii, apoi
sunt retopite. Metalul care rezultă este transformat în lingouri şi foi subţiri. Astfel se va reduce semnificativ
utilizarea resurselor naturale.
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Uleiul de motor şi anvelopele
Sfat: Uleiul de motor este foarte toxic. NU ÎL ARUNCAŢI ÎN CANALIZARE!!!

Bateriile auto, acumulatori etc.
Sfat: conţinutul acestora este deosebit de toxic. Încercaţi să găsiţi un centru de reciclare.

Cartuşele de la imprimantele laser si inkjet
Sfat: Majoritatea firmelor furnizoare de toner pentru imprimante au serviciu de reciclare a cartuşelor.
Deşeurile biodegradabile, cum ar fi cele alimentare sau de grădină sunt reciclabile cu ajutorul
microorganismelor prin compost sau digestie anaerobă.
Ce nu se poate recicla?
Materiale ceramice
Spray-uri
Ambalajele materialelor toxice (de exemplu, de la anumite vopseluri)
Abţibildurile, serveţelele, hârtia cerată, hârtia de fax
Părţile metalice ataşate magneţilor
Upcycling este acel tip de reciclare, prin care un obiect aparent inutil, gata a fi considerat deşeu, se
transformă într-un obiect cu valoare superioară celei iniţiale. Prin acest proces de reutilizare, materialul din
care este făcut nu va fi degradat şi nici nu vor fi consumate mari cantităţi de energie, ca în cazul reciclării de
tip downcycling.
Noţiunea de “upcycling”a fost tema cărţii cu acelaşi titlu a autorilor Gunter Pauli şi Johannes F.
Hartkemeyer apărută în 1999. Termenul de “upcycling” apare şi în 2002, în cartea Cradle-to-Cradle:
Remaking the way we make things, scrisă de Michael Braungart şi William McDonough. Cei doi atrag
atenţia asupra faptului că procesul “reuse, reduce, recycle” nu este suficient şi că trebuie aduse şi mai multe
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schimbări în procesul reciclării. Ei descurajează conceptul de “downcycling”, adică reutilizarea
materialelor cu un scop nou, dar de o valoare calitativă mai mică.
Scopul upcycling-ului este de a reduce risipa de materiale, folosindu-le pe cele existente deja. Acest
lucru reduce consumul de noi materiale brute pentru crearea produselor noi, ducând astfel la reducerea
consumului de energie, a poluării apei şi aerului.
Downcycling presupune transformarea deşeurilor prin reciclare în materiale de o calitate inferioară
celei iniţiale, prin procedee cu un consum ridicat de energie (de ex. topire).
Un exemplu este hârtia, cea de bună calitate nu poate fi reciclată în hârtie de aceeaşi calitate cu cea iniţială, ci
în carton sau hârtie igienică. Un alt exemplu este reciclarea plasticului, în cursul procesului de reciclare mai
multe tipuri de plastic sunt amestecate, care devine un plastic de o calitate inferioară, fiind posibilă doar un
număr finit de cicluri de reciclare.
Reciclarea unui PET prin topire poate fi considerată downcycling, consumând o cantitate mare de
energie, dar folosirea lui ca atare în alte proiecte constituie upcycling.
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Fişa de lucru 1.
întrebare
Ce poate fi considerat deşeu?

Unde ajung materialele care nu
mai sunt folosite?

Ce materiale pot fi reciclate?

Ce se produc din aceste
materiale?

Ce materiale nu pot fi reciclate?

Nume:
În natură

În societatea modernă

ÎNŢELEGEŢI
ÎNŢELEGEŢI
ECONOMIA CIRCULARĂ VERSUS ECONOMIA LINIARĂ
Economia actuală se bazează pe un model liniar de consum al resurselor, care constă în “ a lua – a face – a
dispune”. Adică companiile colectează, extrag materiile prime, le utilizează pentru a fabrica diferite produse,
pe care apoi le vând consumatorilor. Ei îi aruncă atunci când nu mai corespund necesităţilor lor. Acest mod
de a folosi resursele naturale se observă acum mai bine decât oricând, mai ales dacă ne uităm la cantitatea
enormă de 65 de miliarde de tone de materie primă care a intrat în sistemul economic numai pe parcursul
anului 2010, şi se preconizează că această sumă va creşte la 85 de miliarde de tone până în anul 2020. În
această economie liniară, nu numai în ţările est-europene, dar şi în cele vestice, sursele de energie
regenerabile sunt utilizate într-o pondere foarte mică.
Economia circulară este un sistem regenerativ , care se bazează pe utilizarea energiei regenerabile, pe
eliminarea chimicalelor toxice şi are ca idee de bază eliminarea deşeurilor prin proiectarea de materiale,
produse, sisteme noi. Deşeurile nu vor exista pentru că produsele sunt proiectate în aşa fel încât pot fi
reutilizate, elementele lor pot fi reintroduse în ciclul de producţie. Altă idee de bază a economiei circulare
este acela că mare parte a produselor sunt proiectate şi realizate din resurse biologice care pot fi reintroduse
în biosferă, iar celelalte elemente (metale, mase plastice) sunt proiectate din start pentru a pute fi reutilizate.
Iar nu în ultimul rând energia necesară funcţionării acestui sistem provine din surse regenerabile (energia
solară, eoliană sau a valurilor), fapt prin care se elimină dependenţa de surse finite ca petrolul , gazele
naturale sau cărbunele.
În economia circulară noţiunea de consumator este înlocuit cu cel de utilizator. În antiteză cu economia
liniară din zilele noastre, unde cumpărăm şi consumăm, produsele de lungă durată sunt închiriate pe cât
posibil. Dacă totuşi sunt vândute/cumpărate aceste produse, se garantează reutilizarea componentelor tehnice
ale produsului.
Opinia specialiştilor este că e timpul să schimbăm atitudinea noastră şi să trecem la un alt nivel. Trecerea la
economia circulară poate fi o oportunitate economică, un nou drum spre o viaţă mai bună.
Towards the circular economy – Economic and business rationale for an accelerated transision
http://www.thecirculareconomy.org/

Lumea ca un cerc perfect: economia circulară va schimba planeta
http://www.descopera.ro/cultura/9375158-lumea-ca-un-cerc-perfect-economia-circulara-vaschimba-planeta
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Fişa de lucru 2.

Nume:

Răspundeţi la întrebări, daţi şi exemple concrete!
 Ce elemente ale naturii sunt folosite de om şi pentru ce?
Ex. Copaci
lemne
pentru încălzire
pentru construcţii
............................
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 Ce se întâmplă cu obiectele de care nu mai avem nevoie? Pot fi refolosite, reciclate? Dacă da, în ce fel?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 Cum vă imaginaţi că ar funcţiona cele menţionate mai sus în cazul economiei circulare?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

APLICAŢI
Nume:
Fişă de evaluare
Continuaţi propoziţiile cu câteva idei:

APLICAŢI
Nume:
Marcaţi din fiecare coloană afirmaţia care consideraţi că este cea mai potrivită!

GÂNDIRE CRITICĂ
Analiza
informaţiilor

Judecarea
informatiilor

CREATIVITATE
Folosirea
imaginaţiei

TRANSFER

REFLECTARE

Nesiguranţă

Distribuire

Reflectare

Pot analiza
informaţii şi le
pot rezuma şi
singur. Pot folosi
rezultatele pentru
luarea deciziilor.

Mă uit la mai
multe surse de
informaţii
relevante şi pot
judeca dacă sunt
relevante.

Îmi pot folosi
imaginaţia
pentru a găsi un
nou înţeles al
informaţiilor
chiar şi fără
ajutor.

Îmi place să
creez lucruri
noi, chiar dacă
succesul nu
este sigur.

Împart ideile
mele tot timpul
cu oricine
vorbind, scriind,
şi folosind
mijloacele de
socializare.

Îmi place să
reflectez
asupra celor
învăţate şi
celor auzite
pentru că îmi
vin noi idei.

Pot analiza
informaţii şi le
pot rezuma cu
ajutorul
prietenilor. Pot
folosi rezultatele
pentru luarea
deciziilor numai
cu ajutor.

Mă uit la
informaţii în mai
multe locuri dar
am nevoie de
ajutor să decid
dacă sunt
relevante.

Îmi place să
realizez legături
între idei noi şi
înţelesul lor. Pot
lucra numai cu
ajutorul
prietenilor.

Îmi place să
creez lucruri
noi, chiar dacă
succesul nu
este sigur, dar
numai dacă
sunt ajutat de
colegi sau
adulţi.

Îmi place să
împart ideile
mele cu prietenii,
familia şi
profesorii.

Îmi place să
reflectez
asupra celor
învăţate şi
celor auzite,
dar am nevoie
de ajutor pentru a elabora
idei noi.

Pot analiza
informaţii şi le
pot rezuma cu
ajutorul
profesorului.

Am nevoie de
ajutor să găsesc
alte surse de
informaţii şi ajutor
ca să-mi dau
seama dacă este
relevantă.

Îmi este greu să
realizez legături
între idei noi şi
înţelesul lor, fără
ajutorul unui
adult.

Particip la
Împart ideile
realizarea unor mele când sunt
lucruri noi, al
întrebat.
căror succes nu
este sigur, dar
numai dacă
altcineva
conduce
rezolvarea.

Mi se pare greu să
analizez
informaţiile şi să
le rezum fără
ajutorul
profesorului.

Mă uit la o sursă
de informaţie. Am
nevoie de ajutorul
celorlalţi ca să-mi
dau seama de
relevanţa sa.

Prefer să spun ce
înseamnă
lucrurile.

Prefer sarcinile
care au scopuri
clare pe care le
înţeleg uşor.

Prefer să nu
împart ideile
mele, şi mă simt
nervos dacă ele
nu vor fi
acceptate.

Când am
învăţat ceva,
am nevoie de
ajutor pentru a
reflecta mai
profund.

Urmăresc
instrucţiunile şi
învăţ
informaţiile
care mi se dau.

