Material didactic
Editia a IV-a, 2016

Instrucţiuni pentru educatori:
• Informaţiile din acest material sunt menite să vă ofere o bază de cunoştinţe pentru scurta

prezentare pe care o veţi susţine copiilor.
• Vă recomandăm să susţineti prezentare, după vizionarea animaţiei
https://www.youtube.com/watch?v=IHh8EicoAaA&feature=youtu.be
• Dacă unitatea dumneavoastră nu dispune de un echipament potrivit pentru redarea animaţiei
( TV, videoproiector, laptop), puteţi susţine ora educativă în prealabil, iar ulterior să
transmiteţi via e-mail către părinţi, filmuleţul pentru a fi vizualizat acasă.
• Nu uitaţi să aveţi aparatul foto la îndemână atunci cand va avea loc ora educativă şi
să ne transmiteţi fotografiile odată ce ora s-a finalizat, fară aceste activităţi
întreprinse, gradiniţa dumneavoastră nu va putea participa la competiţia pentru cele
3 premii!

Cum să îi abordaţi pe cei mici?
• Informaţia privind importanta colectarii separate a deseurilor de baterii si
acumulatori poate fi prezentată celor mici sub forma unei poveşti

• Este important ca ei sa retina faptul ca deseurile de baterii si acumulatori,
aruncate in gunoiul menajer, polueaza apa si solul

Reciclarea bateriilor uzate
De ce se reciclează bateriile şi acumulatorii portabili uzaţi ?
• Conţin substanţe periculoase pentru mediu - plumb, mercur, nichel,
cadmiu, zinc sau litiu.
• Protejarea mediului înconjurător dar şi a sănătăţii umane
• Economisirea resurselor –prin recuperarea metalelor cum ar fi nichel,
litiu, zinc, argint şi altele.
• Un consum mai mic de energie- un exemplu este obţinerea nichelului
reciclat, care necesita cu 75% mai puţină energie decât cea necesara la
extracţia şi rafinarea minereurilor.

Cum

NU trebuie să procedaţi pentru a vă debarasa de bateriile şi a acumulatorii portabili uzaţi...

Bateriile odată ajunse la coşul de gunoi, vor ajunge cel mai probabil la gropile de
gunoi menajer din zona oraşului în care locuiţi. După o anumită perioadă de timp,
bateriile se corodează apărând astfel scurgeri ale substanţelor toxice pe care
acestea le conţin. Substanţele odată ajunse în mediu afectează in primul rand solul,
iar prin intermediul acestuia plantele, animalele şi apele. Substanţele pe care o baterie
le conţine nu se elimină în timp, din contra acestea se acumulează iar cantitatea
acestora creşte cu fiecare baterie care nu este transmisă pe drumul firesc al reciclării.
Una dintre cele mai periculoase substanţe pe care o baterie o poate conţine este
mercurul. Mercurul aflat într-o baterie de dimensiuni mici, poate polua 500 l apă
sau un 1 m2 de sol pe o perioadă de aproximativ 50 de ani. De asemenea, sunt
cunoscute afecţiunile grave pe care le cauzează, precum: sterilitate, pierderi de
memorie, boli de inima, cancer etc.

Ce putem face fiecare dintre noi?
REDU

 achiziţionează echipamente care se alimentează direct de la priză.
 utilizează baterii alkaline (este cunoscut faptul că au o durată mai indelungată de viaţă).
REUTILIZEAZĂ

 cumpără baterii reîncărcabile (chiar dacă costul iniţial de achiziţionare a unui set complet de baterii
reîncărcabile depăşeşte pe cel al unora obişnuite, costul final per utilizare este mult mai avantajos).

RECICLEAZĂ

 predă bateriile şi acumulatorii uzaţi în punctele de colectare special destinate, pe care de cele mai
multe ori le găsiţi în locuri frecvent vizitate, cum ar fi lanţurile de magazine

Recipiente de colectare baterii ECOTIC BAT există in următoarele lanţuri de magazine: Noriel,
Altex, Media Galaxy, Penny, Mega Image, Shop&Go, METRO Cash&Carry, Quick Mobile, magazine
XXL etc.

Ştiaţi că...
- din 1000 de baterii portabile rezultă 190 kg de fier.
- bateriile tip pastilă au în componenţa lor mercur.

- în România, 40 de milioane de baterii portabile ajung la groapa de
gunoi menajer.
- într-o gospodărie sunt in medie 8 baterii uzate.
- în medie, un român cumpără 2 baterii (tip pastilă) şi 10 baterii
normale şi aruncă în jur de 8 baterii pe an.

Link-uri folositoare
• http://www.ecotic.ro/proiecte/si-cei-mici-fac-fapte-mari-editia-a-iv-a-2016/
• http://www.ecotic.ro/recipientele-noastre-de-colectare/
• https://www.youtube.com/watch?v=IHh8EicoAaA&feature=youtu.be

Pentru informaţii suplimentare va rugam să ne contactaţi la
adresa e-mail logistica@ecotic.ro

Pentru a fi la curent cu informaţii legate de protecţia mediului, reciclarea
bateriilor dar şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice vă invităm să
vizitaţi site-ul www.ecotic.ro,
Organizatia ECOTIC şi
Organizatia
ECOTIC.

