Výchovno-vzdelávací projekt „ElektroOdpad – Dopad“
Východisková situácia projektu: Naša škola je zapojená v projekte o životnom cykle elektroodpadu.
Máloktorý žiak tuší, čo všetko musí byť použité pri výrobe televízora, mobilu, či chladničky a akým
spôsobom sa dané suroviny získavajú. Zároveň je nízke povedomie o rizikách a environmentálne
záťaži, ktoré spôsobujú tieto spotrebiče vyhodené do komunálneho odpadu.
Opis projektového záujmu: GJK je jednou z 10 pilotných škôl, ktoré boli vybrané z databázy
medzinárodného programu Zelená škola, ktorý koordinuje CEEV Živica a z celoslovenskej databázy
škôl.
Organizátori projektu: Živica – CEEV, spoločnosť SEWA,a.s.
Cieľ projektu: Poukázať na životný cyklus elektroodpadu od ich výroby, cez každodenné používanie
až po likvidáciu. Ukázať možnosti vlastného zodpovedného správania v téme. Vytvorenie školskej
„siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu.
Aktivity na dosiahnutie cieľa: Škola má výkonnostný tím zostavený z 1 pedagóga a 2 žiakov.
Výkonnostný tím našej školy: pedagóg – RNDr. Monika Gáliková, žiaci – Lukrécia Ďurčaťová, Oliver
Katrinec, II.A
účasť na kurzoch
rovesnícke vzdelávanie
zber elektroodpadu
realizácia akčných dní
plnenie dištančných úloh
Rámcový časový harmonogram:
Október 2017
1.kurz – „Tajný život mobilu“
November 2017 Rovesnícke vzdelávanie – „ Tajný život mobilu“.
Tvorba informačného panela – elektroodpad.
Tvorba plagátu o elektroodpade a informácie o zbere.
Rovesnícke vzdelávanie – triedne tímy, evidencia zberu.
Dodanie kontajnera na elektroodpad spoločnosťou SEWA,a.s.
Realizácia zberu elektroodpadu.
December 2017 Rovesnícke vzdelávanie –sieť informácií v škole.
Realizácia zberu elektroodpadu.
Január 2018
2.kurz – realizácia akčných dní
Rovesnícke vzdelávanie.
Plnenie dištančných úloh.
Február 2018
Rovesnícke vzdelávanie.
Kontrola evidencie elektroodpadu. Plnenie dištančných úloh.
Marec 2018
Rovesnícke vzdelávanie.

Apríl 2018
Máj 2018
Jún 2018

Kontrola evidencie elektroodpadu.
Realizácia akčného dňa – Deň Zeme 2018 – infostánok, akcia
v uliciach.
Rovesnícke vzdelávanie.
Plnenie dištančných úloh.
Vyhodnotenie projektu.

Očakávané výstupy projektu:
realizácia rovesníckeho vzdelávania
realizácia dištančných úloh
realizácia „ Akčných dní“
reporty - záverečné správy a fotodokumentácia, články

Súhrnná správa výchovno-vzdelávacieho projektu „ ElektroOdpad –
Dopad“ (máj 2018)
Na dosiahnutie cieľa projektu sme realizovali tieto aktivity:
 účasť na kurzoch
 rovesnícke vzdelávanie
 zber elektroodpadu
 plnenie dištančných úloh
1. dištančná úloha:
V rámci Týždňa vedy a techniky sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie pre študentov III.A a III.B
triedy GJK, kde sme využili rôzne aktivity na motiváciu zvýšiť záujem o problematiku elektroodpadu
1. našej škole bol dodaný kontajner na elektroodpad od spoločnosti SEWA,a.s.
2. do každej triedy bol umiestnený leták o elektrospotrebičoch, ktoré patria alebo nepatria do
kontajnera a v každej triede pracoval tím, ktorí viedol evidenciu o zbere.
Realizácia úlohy – „ Elektroodpad v okolí ZM“ – zmapovali sme zberné dvory elektroodpadu
a predajne, kde zbierajú nepotrebné elektrospotrebiče, pričom sme všetky informácie zverejnili na
školskom infopanely
2. dištančná úloha.
Tvorba a vyhodnotenie dotazníka s témou „Elektroodpad v domácnosti“ – cieľom bolo zistiť, koľko
elektroodpadu sa nahromadí v domácnosti za rok, aký je proces jeho likvidácie, prečo sa nakupujú
stále nové elektrospotrebiče

Realizácia Akčných dní na GJK ( 23.4.2018 – 27.4.2018 )
1. tvorba infopanela „Akčné dni na GJK“.
2. rovesnícke vzdelávanie pre študentov II.B triedy GJK a pre žiakov 6.A triedy ZŠ Pribinova
3. tvorba letáku „ Desatoro o šetrení energie v dome“
4. ekoplagát so zameraním na globálne a lokálne problémy s elektroodpadom a odpadom –tím
zložených z piatich žiakov každej triedy tvoril plagát; práce sú vystavené v priestoroch
školy
5. „Vývoj osvetlenia“ – prednáška Mgr. Petra Černa spojená s diskusiou pre študentov II.A
triedy
6. vyhodnotenie zberu drobného elektrodpadu – spolu sme vyzbierali 350 kg rôznych
elektrospotrebičov

Projekt bol realizovaný žiakmi II.A triedy – Lukrécia Ďurčaťová a Oliver
Katrinec, pod odborným dohľadom RNDr. Moniky Gálikovej.
Vedenie školy ďakuje realizátorom projektu za odvedenú prácu.

