Európai Hulladékcsökkentési Hét
2020.11.23-27.

Az idén először szerveztük meg iskolánkban ezt a programsorozatot. Szerettük volna
felhívni a tanulók figyelmét a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének
megelőzésére, a keletkezett mennyiség csökkentésére, a termékek újrahasznosításának
fontosságára.
A program célja, hogy megszólítsa az embereket és felhívja a figyelmet a
hulladékcsökkentés jelentőségére. Ösztönözni próbáltuk a diákokat, hogy az élhetőbb,
tisztább környezet és a környezetkímélőbb életmód érdekében tudatosan figyeljenek
mindennapi fogyasztási szokásaikra. Ez a program remek lehetőség volt mindenki
számára, hogy a hulladékképződést megelőző, újító ötleteiket megvalósítva hívják fel a
figyelmet egy tisztább jövő lehetőségére.
Számos programmal készültünk a gyerekek számára:









Rajzpályázat szervezése „Nincs hulladék, csak érték” mottóval a felső
tagozatosoknak. A legötletesebb, legszebb rajzokból kiállítás rendezése. Az első
3 helyezett díjazása.
Prezentáció levetítése a hulladékok csoportosításáról és a keletkező hulladék
hatásairól, illetve a témához kapcsolódó online tankocka feladatok megoldása.
A tanulók ötletbörzéje, hogy hogyan tudnánk csökkenteni az otthoni és iskolai
hulladék mennyiségét.
Szemétszedés az udvaron, folyosón, osztályteremben és az iskola környékének
tisztítása.
Szelektív hulladékgyűjtés megismertetése, bevezetése az iskolában, szűkebb
körben.
Ügyességi játékok és társasjáték a szelektív hulladékgyűjtés témájában.
Használt elemek gyűjtése.

A diákok tetszését elnyerték a változatos programok, még a szemétszedést is nagyon
élvezték. A legnagyobb örömöt az ügyességi játékok, illetve a rajzverseny okozta,
melyet teljes erőbedobással és lendülettel végeztek a gyerekek.
Így vélekedtek a 6. osztályosok a Hulladékcsökkentési hétről:
A hulladékcsökkentési hét célja az volt, hogy a gyerekek megérezzék, megtanulják,
hogy az a fontos, hogy egy élhető, tiszta környezetben éljük mindennapjainkat.
Nekem a legjobban a szelektív ügyességi játékok tetszettek. Az ügyességi játékokon
kívül még voltak prezentációk, online feladatok és szemétgyűjtés is. Nekem minden
program nagyon tetszett, remélem jövőre is lesz ilyen. – B.J.
Nekem az ügyességi játékok tetszettek a legjobban, illetve a rajzpályázat elkészítése is
élvezetes volt, sok kreatív ötletet tudtunk megvalósítani. Ennek a hétnek az volt a
célja, hogy a gyerekek megtanulják, hogy ne dobálják el a szemetet, és az udvaron
talált szemetet pedig szedjék össze. – Sz.A.

A hulladékcsökkentési hétnek szerintem az volt a célja, hogy ne szennyezzük a
környezetet feleslegesen. Ha lehet külön, szelektíven gyűjtsük a hulladékot. Ezzel
kapcsolatban online feladatokat is megoldottuk, és mindenki megtanulta a
hulladékgyűjtő konténerek színeit, illetve, hogy melyikbe mit szabad dobni. Nekem az
ügyességi szelektív feladatok tetszettek a legjobban, főleg amelyikben dobálni kellett a
színes labdákat. – Sz.M.
Ennek a hétnek a legfontosabb tanulsága az volt számomra, hogy ne szemeteljünk,
illetve ha tudjuk, gyűjtsük szelektíven a hulladékot, és szóljunk másokra is, ha látjuk,
hogy szemetelnek. Nekem az összes program tetszett a témahéttel kapcsolatban, de
legfőként a rajzpályázat és az ügyességi feladatok. – Gy.V.

