Zapojte sa do 3. ročníka projektu Elektroodpad-dopad
Mobil či počítač – používame ich denne. Po doslúžení tvoria odpad, ktorého množstvo
neustále narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a
náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca naše životné
prostredie.

V CEEV Živica sme sa preto spolu so
spoločnosťou SEWA, a. s., rozhodli tejto
problematike venovať pozornosť
a pripravili sme pre školy možnosť
zapojiť sa v školskom roku 2019/2020 do
celoslovenského projektu
"Elektroodpad-dopad 3".

Cieľ projektu
✓ Poukázať na životný cyklus elektroodpadu od jeho výroby cez každodenné používanie
až po likvidáciu,
✓ posilniť myšlienku zodpovednej spotreby, ktorú by si mala osvojiť každá škola zapojená
do projektu,
✓ vytvoriť školskú „sieť informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie
pre svoju školskú komunitu, pátrať po nedostatkoch školy a snažiť sa prostredníctvom
aktivít projektu zlepšiť situáciu na škole.

Komu je projekt určený?
✓ Pre 15 vybraných škôl,
✓ pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy*.

*Tematika elektroodpadu, environmentálnych záťaží,
globálnych a etických problémov (otroctvo, detská práca ap.)
je pre mladších žiakov a deti náročná a abstraktná.
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Čo projekt zahŕňa?
✓ Bezplatný webinár pre učiteľov,
✓ bezplatný 1-dňový kurz pre akčné tímy (1
učiteľ + 2 žiaci),
✓ metodické a informačné materiály k téme
elektroodpad,
✓ bádateľské vzdelávanie,
✓ rovesnícke vzdelávanie,
✓ pomoc pri prípravách akčných dní na
školách,
✓ finančnú podporu v hodnote 150€ (pomôcky
pre školy),
✓ odmeny pre 3 najaktívnejšie školy,
✓ zberné nádoby (kontajnery) a odvoz drobného elektroodpadu (zabezpečuje firma
SEWA, a. s.) – školám budú poskytnuté zdarma,
✓ realizovanie exkurzie do prevádzky spoločnosti spracúvajúcej elektroodpad pre všetky
akčné tímy.
Ako sa registrovať?
✓ Prostredníctvom registračného formulára: https://forms.gle/jJreqUTjYvozs9ns9
✓ Prihlasovanie prebieha od 23. augusta do 12. septembra 2019 do 17:00.
✓ O výbere 15 škôl rozhodne odborná porota do 16. septembra 2019.
Povinnosti školy
✓
✓
✓
✓

Vytvorenie akčného tímu zloženého z 1 učiteľa a 2 žiakov,
povinná účasť na webinári a kurze,
uzatvorenie zmluvy o spolupráci,
vyhodnotenie súhrnných správ z aktivít (+ fotodokumentácia).
Ďalšie povinnosti:

✓ Vyškolenie žiakov školy prostredníctvom
rovesníckeho vzdelávania,
✓ zber drobného elektroodpadu,
✓ realizácia „akčného dňa“ v rámci osláv Dňa
Zeme,
✓ zapojenie školskej aj mimoškolskej komunity,
✓ plnenie bádateľského vzdelávania,
✓ aktívna spolupráca počas celej doby trvania
projektu.
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Harmonogram
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

september 2019: podpisovanie zmlúv
september 2019 – jún 2020: zber elektroodpadu
október 2019: webinár pre učiteľov
november 2019: kurz pre akčné tímy
december 2019 – marec 2020: výber témy a realizácia bádateľského vzdelávania
január – marec 2020: zasielanie rozpočtov k pomôckam a ich pripomienkovanie
apríl 2020: akčné dni (okolo Dňa Zeme)
máj 2020: exkurzia
jún 2020: vyhodnotenie projektu

Kontaktná osoba:
Kvetoslava Rábelyová (CEEV Živica – Zelená škola)
rabelyova@zivica.sk
0917 353 532
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