FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2022

A mintaprojekt készítői:

Gaál László, Néder Katalin

A mintaprojekt címe:

Nézz szembe a szemeteddel! Válogassuk ki a hulladékot a szemétből!

A mintaprojekt összefoglalója:

Ismerkedés az egyes hulladékfajtákkal és azok kezelési lehetőségeivel.
Akcióterv készítés.
9-12. évfolyam
2 tanóra

Ajánlott korosztály:
Időigény:

NÉZZ SZEMBE A SZEMETEDDEL!
VÁLOGASSUK KI A HULLADÉKOT A SZEMÉTBŐL!
Tevékenység,

Időtartam

Munkaformák,
módszerek

Eszközök,
mellékletek

1. ELŐKÉSZÍTÉS, RÁHANGOLÓDÁS
Hulladék vagy szemét?
Előzetes tudás felmérése
10 perc
Beszéljük meg közösen, mit jelent ez a két szó!
Nézzék meg a Hulladék Akadémia Szólt a kakas:
Ébresztő! című filmet (4 perc), majd válaszoljanak a
feltett kérdésekre a ppt alapján, aztán beszéljék meg a
válaszokat!
Érdemes tisztázni, hogy a klímaváltozás nem csak
kifejezetten a szemetelés okozza, hanem ugyanúgy
közrejátszik a közlekedés, az energiatermelés stb. is.

Frontális munka laptop, kivetítő,
projektor, ppt
1. számú melléklet:
Hulladék vagy
szemét?
Szólt a kakas:
Ébresztő!
https://www.youtub
e.com/watch?v=ErPv
DomIUZE
Készítette: Hulladék
Akadémia

II. ÚJ ISMERETEK ÁTADÁSA
Mit érdemes tudni a hulladékokról?
A mellékelt ppt levetítésével mutassuk be a diákoknak, 20 perc
hogy mit érdemes tudni a hulladékokról:
Mit teszünk a keletkező hulladékkal?
Nézzük meg együtt a hulladékpiramist!
Gyűjtsük össze, milyen fajta hulladékokat ismerünk!

1

Egyéni munka
laptop, kivetítő,
Frontális munka projektor, ppt
2. számú melléklet:
Mit érdemes tudni a
hulladékokról?
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Beszéljünk róluk egyenként is!
• Mit lehet tenni a keletkező
hulladékkal?
• Hogyan előzhető meg, hogy
kevesebb hulladék termelődjön?
- Papír
- Műanyag
- Fémek
- Használt sütőolaj
- Elektronikai hulladék
- Elemek, akkumulátorok
- Italos doboz
- Zöldhulladék
III. ISMERETEK ÖSSZEGZÉSE, MEGOLDÁSKERESÉS A PROBLÉMÁKRA
III.1. Akcióterv készítése
Alakítsunk 5-7 fős csoportokat!
A megbeszéltek alapján a csoportok készítsenek egy
akciótervet, ami alapján csökkenhet a
környezetükben keletkező hulladék!

60 perc

Csoportmunka

Csomagolópapír,
íróeszközök
3. számú melléklet:
Segédlet az akcióterv
elkészítéséhez

A csoportmunka után az egyes csoportok mutassák
be egymásnak az akcióterveket és a foglalkozást
vezető pedagógus értékelje a csoport
teljesítményét.
Támpont az értékeléshez:
Hányfajta hulladékkal foglalkozott a csoport?
Mennyire újszerűek a javaslataik? Milyen
társadalmi közegre terjed ki a tervezett akció?
Családra? Iskolára? Helyi közösségre?
Diákszervezetre? Helyi vállalkozásokra?

Kiegészítő tevékenységek:
Vegyen részt tanítványaival a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét keretében országosan meghirdetett kutatási
programban! Részletek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok honlap felületen.
Források jegyzéke (hivatkozással):
1.
Hulladék Akadémia - Szólt a kakas: Ébresztő! Készítette: Hulladék Akadémia
A videó bemutatja, hogy egyre több hulladékot termelünk hazánkban is, és azt, hogy hogyan jutottunk el idáig.
Majd szemlélteti, hogy mi miként tehetünk ellene. https://www.youtube.com/watch?v=ErPvDomIUZE
2. Hulladékból termék http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/
3. Mikroműanyagok
https://petkupa.hu/hu_HU/dokumentumok/Wessling_EVIK_10_-_Bordos-Reiber-fokuszban.pdf
https://mesdi.hu/kicsi-a-bors-de-eros-avagy-a-mikromuanyagok-veszelyei/
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3. számú melléklet
Segédlet az akcióterv elkészítéséhez
a) Helyzetelemzés: célszerű a környezet elemzésével, a meglévő adottságok értelmezésével kezdenetek a
munkát. Vegyétek számba milyen lehetőségei és akadályozó tényezői vannak a cél megvalósításának.
Lehetőségek

Akadályok

b) A következőkben javasoljuk, tűzzetek ki olyan konkrét célokat, amelyek elérésével megvalósulhatnak a
választott témához kapcsolódó tevékenységek.
Célok

Egy jó cél:
• mérhető,
• rendelkezik megvalósítási időtávval,
• specifikusan egy adott problémára szól,
• reálisan elérhető,
• releváns – egy adott problémát valóban meg tudunk vele oldani.
c) Ha megvannak a céljaitok, ezekhez intézkedéseket, akciókat tudtok tervezni.
Minek kell szerepelnie az akciótervben?
• Tevékenység megnevezése
• Tevékenység célja
• Tevékenység ideje, gyakorisága
• Tevékenység felelőse(i)
• Tevékenység leírása
• Szükséges/felhasznált eszközök
• Elvárt eredmények
Egy akcióterv akkor hatékony, ha az egyes akciók egymásra épülnek és több, kisebb lépésben segítenek elérni
a végső célt.
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AKCIÓTERV MINTA
Tevékenység
megnevezése

Cél

Határidő

Felelős

Pontos leírás

Szükséges
eszközök

Forrás: Zöld Föld munkafüzet 11-14. oldal, engedélyszám: TKV/269-7/2021.
Letölthető: https://drive.google.com/file/d/1nDsOK0kTvKXpmuOqadog3eYv0tqB-IjN/view
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Várható
eredmény

