


 

 

Blok szkoleniowy ESTET Zielone umiejętności dla gospodarki 

Tytuł projektu 
edukacyjnego 

Nie marnuj, a nie będziesz w 
potrzebie  

Kod SLP  
SLP 3.1. 

Typ zasobu Projekt edukacyjny (SLP) 
Forma nauki 

Samodzielne uczenie się 

Czas trwania działania 
(w minutach) 

60 Minut  
Efekty 

uczenia się 
Teoretyczna wiedza na temat 

zielonych inicjatyw promujących 
gospodarkę cyrkularną  
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Celem tego zadania jest przedstawienie praktycznego przykładu inicjatywy 
ekologicznej, która zachęca do recyklingu. Poniższe studium przypadku jest 
przykładem programu, który zachęca jednostki do recyklingu plastiku, eliminując 
użycie plastiku jednorazowego użytku (SUP). Zapewnia to, że produkty są 
właściwie przetwarzane i bada wpływ, jaki może to mieć na przemysł 
turystyczny. Poniższe studium przypadku pozwoli Ci na powiązanie historii z 
informacjami zawartymi w podtemacie "Zielone umiejętności dla gospodarki": 
Gospodarka cyrkularna. 

Wprowadzenie 

Odpady plastikowe stanowią poważny problem we współczesnym świecie. Kiedy 
plastik nie jest poddawany właściwemu recyklingowi, może skończyć na 
wysypiskach lub w oceanie, co jest niezwykle szkodliwe dla środowiska. W 
Irlandii szacuje się, że tylko 31% produktów jest prawidłowo poddawanych 
recyklingowi, ze względu na to, że ludzie nie czyszczą lub nie segregują 
prawidłowo swoich plastikowych odpadów (Packaging Waste in Ireland in 2018, 
2020). Wdrożenie podejścia gospodarki cyrkularnej do branży hotelarskiej może 
pomóc w znacznym zmniejszeniu wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
śladu węglowego.  
 
Obejrzyj poniższy film, aby zrozumieć, w jaki sposób większość społeczeństwa 
skupia się na mentalności "weź, zrób, zmarnuj":  
https://www.youtube.com/watch?v=dcVu20XQ5og 
 
Po obejrzeniu tego filmu widzimy, jak nasze działania mogą mieć znaczący wpływ 
na środowisko. Aby spróbować zapobiec zanieczyszczeniu plastikiem u źródła, 
Andrew Spare postanowił przenieść pomysł do Irlandii. W mieście Monaghan w 
Irlandii powstała inicjatywa ekologiczna, która ma zachęcić mieszkańców do 
recyklingu plastikowych butelek. Idąc za przykładem Wielkiej Brytanii, 
Skandynawii i Niemiec, Irlandia stała się orędownikiem redukcji odpadów 
plastikowych i promowania podejścia gospodarki cyrkulacyjnej. Dzięki 
wprowadzeniu automatu Reverse Vending Machine, mieszkańcy mogą 
pozbywać się plastikowych butelek w odpowiedni sposób w zamian za kupon do 
lokalnego sklepu. 
 
Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć, jak ten proces zadziałał w innych miejscach, 
takich jak Belfast w Irlandii Północnej: 
https://www.youtube.com/watch?v=B5ykUvztMQg   
 

https://www.youtube.com/watch?v=dcVu20XQ5og
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Wyzwanie 

Miasto w Monaghan w Irlandii uruchomiło swoją inicjatywę w 2019 roku. 
Reverse Vending Machine zapewnia, że 100% plastikowych butelek może zostać 
poddanych recyklingowi. Od momentu powstania, Reverse Vending Machine 
zachęcał ludzi do podróżowania do miasta, aby oczyścić i pozbyć się swoich 
plastikowych butelek we właściwy sposób. Dzięki tej inicjatywie Reverse Vending 
Machine zebrał i przetworzył do tej pory 100,000 plastikowych butelek!  
Zachęcając ludzi do zbierania, czyszczenia i recyklingu plastikowych butelek, to 
miasto przyczyniło się do zmiany nastawienia do recyklingu i pozytywnie 
wpłynęło na środowisko. Dzięki tej ekologicznej inicjatywie plastikowe butelki 
mogą być ponownie wykorzystane do produkcji innych tworzyw sztucznych, 
zamiast kończyć na spalaniu lub wysypisku śmieci. Jest to nie tylko przykład 
recyklingu, ale także przykład okrężnej działalności gospodarczej, w której 
odpady są ponownie wykorzystywane do nowych zastosowań. 

Zadanie 

Pytania do przemyślenia: 
 

• W jaki sposób wdrożenie gospodarki cyrkularnej może na nowo 
wyobrazić sobie branżę turystyczną i wpłynąć na zachowania 
konsumentów?  

• Czy możesz pomyśleć o innej inicjatywie podobnej do tej, którą 
mógłbyś wprowadzić, aby promować gospodarkę cyrkularną?   

• W jaki sposób inicjatywy takie jak ta przyczyniają się do zmniejszenia 
ilości tworzyw sztucznych jednorazowego użytku?  

• W jaki sposób gospodarka cyrkulacyjna może przynieść korzyści branży 
turystycznej, Twojemu życiu osobistemu i środowisku naturalnemu?  

 




