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Zero waste iskola 

Fejlesztette:: Forth Together CIC, Derby High School, Kabir Ahmed, Roslyn Crossley, Michael 

Gregg Paul Kerr, Lynn Provoost, UK 

 

Az ötlet 

Az ipar, az üzleti élet, a háztartások és a közintézmények - beleértve az iskolákat is - világszerte 

tonnaszámra dobják ki az anyagokat. Ennek környezetszennyező hatásai óriásiak.  

A fenntarthatóbb jövő megteremtésének kulcsa a különböző hulladéktípusok és azok környezetre 

gyakorolt hatásának, valamint a hatékony és produktív kezelésük módozatainak megértése.  

Azt szeretnénk, ha iskolai közösségünk példát mutatna. 

 

Teaser 

Rengeteg hulladékot termelünk. Muszáj ennek így lennie? 

A kihívás  

Hogyan lehet az iskolákban kevesebb hulladékot termelni? 

Rövid összefoglaló  

Ebben a tanulási forgatókönyvben a diákok saját iskolai környezetüket és annak környékét 

használják esettanulmányként, hogy többet tudjanak a hulladékról. Korlátozott számú anyagra 

összpontosítanak, és gyakorlatias módon próbálák az hétköznapi élethez kapcsolni ezt a globális 

problémát. Megvizsgálják az iskolájukban keletkező hulladékot, feltárják, hogyan kezelik a 

hulladékot a helyi vállalkozások, önkormányzatok és ipar szereplői, és beszélgetnek helyi 

szakértőkkel. Ezen ismeretek birtokában a tanulók eldöntik, hogyan avatkozzanak be annak 

érdekében, hogy minimalizálják a műanyag-, élelmiszer- és papírhulladékot az iskolájukban, és 

olyan megoldások prototípusait készítik el, amelyekkel iskolájuk a körforgásos rendszerré válhat.  

Alapvető STEM tantárgyak 

● Fizika 

● Földraz 

● Fizika 

● Matematika 

● Természettudomány 

● Vizuális kultúra 

 

 

Fő célok  

1. A projekt kontextusának megértése a helyi közösségen belüli hulladékproblémákkal 

kapcsolatos elsődleges és másodlagos kutatások elvégzésével. 
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2. A hulladékkezelés különböző módjainak felfedezése a helyi közösségükben működő 

vállalkozásokkal, szervezetekkel és szakértőkkel való kapcsolatfelvétel révén. 

3. Megoldások kidolgozása a hulladékmentes iskolák/épületek számára, és ennek megosztása a 

közösséggel. 

4. A tanulók megértsék, hogy képesek kezdeményezni és aktívan részt venni a változások 

előmozdításában. 

 

Fő üzenetek  

1. Az általunk termelt hulladékot kezelni kell, hogy közösségünk fenntarthatóbbá és 

környezetbarátabbá váljon. 

2. A hulladékot különböző módon lehet kezelni. 

3. A hulladék csökkentésének, újrahasznosításának és újrafelhasználásának egyszerű módjai 

vannak. 

 

Iskolások életkora 

13 - 14 évesek 

Időtartam 

10 tanulási foglalkozás (12 lecke x 1 óra) 

A foglalkozások rövid ismertetése:  

1. foglalkozás: Milyen hulladékok vannak a helyi környezetben? 

A melléktermékek fogalmának megértése érdekében a diákok e-mailben interjúkérdéseket 

küldenek ki helyi vállalkozásoknak (pl. kávézók, gyorséttermek, sarki boltok, mosodák stb.). A 

tanulók kérdőívek segítségével rögzítik az ezekben az üzletekben keletkező hulladék típusait, 

mennyiségét és kezelését, így szélesebb kontextust kapnak, mielőtt a közvetlen környezetükben 

(iskolában) keletkező hulladékot vizsgálnák. 

 

Kutatás 

2a. foglalkozás: Hogyan dolgozzák fel a hulladékot? 

 1. rész 

A diákok meglátogatnak/virtuálisan bejárnak egy helyi hulladékkezelő központot, hogy 

megvizsgálják a hulladék lebontásának folyamatát, valamint azt, hogy az újrahasznosított 

anyagokat hogyan választják szét anyagcsoportokra, hogyan tisztítják és aprítják fel. A diákok 

elsődleges és másodlagos kutatások révén megértik az emberi hulladéktermelés és -

ártalmatlanítását. 

 

2b. foglalkozás: Hogyan dolgozzák fel a hulladékot?  
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2. rész 

A tanulók a három hulladékfajta tudományos vizsgálatában vesznek részt. Először azt vizsgálják 

meg, hogyan lehet az élelmiszerhulladékot bioüzemanyagként felhasználni, elemzik a különböző 

élelmiszerek energiatartalmát, és megvizsgálják: "Mennyi ideig tudnánk fűteni az iskolát az 

élelmiszerhulladékkal?". Ezután megvizsgálják a keletkező papírhulladék mennyiségét, és saját 

újrahasznosított papírt készítenek. Végül a diákok vizsgálatot végeznek az egyszer használatos és 

az élethosszig tartó használatra szánt zacskókkal, valamint a hagyományos műanyag zacskókkal 

és a biológiailag lebomló zacskókkal. 

 

3a. foglalkozás: Hulladék az iparban  

1. rész: hulladéktermelés  

A diákok meglátogatják a helyi gyártókat, hogy megértsék, hogyan veszik figyelembe a hulladékot 

és a fenntarthatóságot kereskedelmi szinten. Megvitatják, hogy ez hogyan hatna az iskola 

folyamataira. 

 

3b. foglalkozás: Hulladék az iparban  

2. rész: A hulladék csökkentése 

A tanulók megnéznek egy videót Harritól, az Ellen MacArthur Alapítvány munkatársától, aki a 

hulladékcsökkentés érdekében próbálja megváltoztatni a tervezőipart (pl. textilhulladék, 

festésből/színezésből származó hulladék). A tanulók megvizsgálják a divatban/művészetben 

használt textíliákat, és megvitatják, hogy mitől lesz valami "hulladék", és mitől újrahasznosítható. 

Részt vesznek egy Lego Circular Economy workshopon is. 

 

3c foglalkozás: Javítás, újrahasznosítás és hulladékcsökkentés 

A diákok megismerkednek a hulladékgazdálkodás különböző megközelítéseivel, és megnézik, 

melyik alkalmazható az eddig vizsgált kiskereskedelmi, ipari és iskolai példákra. A diákok 

meglátogatnak egy helyi műanyagmentes boltot, hogy megismerkedjenek a koncepció 

megvalósításával kapcsolatos kihívásokkal. A tanulók megvizsgálják, hogy az iskolában (pl. 

iskolai menzán) meg lehetne-e ismételni a módszereket, és megvitatják az ötleteket az üzlet 

vásárlóival, hogy visszajelzést kapjanak az 5. foglalkozásban végzett tevékenységekhez. 

 

Hozzon létre 

4. foglalkozás: Újragondolás, újrahasznosítás és újrahasználat 

Ezen a foglalkozáson a tanulók a 3. foglalkozásban meghatározott hulladékkezelés különböző 

megközelítéseit ismerhetik meg az élelmiszer-, papír- és műanyaghulladékok vizsgálatával. Ezt a 

tudást felhasználják majd az iskolai hulladék csökkentésére irányuló saját megoldásaik 

megalkotásához (5. foglalkozás). Először is, a tanulók egy olyan termék/rendszer megtervezését 

vizsgálják meg, amely megkönnyíti a fel nem használt élelmiszerek iskolán belüli újraosztását a 

rászorulók számára. Ezután a hulladék kartondobozok felhasználásának megtervezése lesz a 
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feladatuk. Végül a tanulók ötleteket dolgoznak ki, fejlesztenek és prototípusokat készítenek a 

kidobott műanyag italos palackok újrahasznosítására. 

 

5. foglalkozás: A körkörös iskolai gazdaság  

A tanulók kiválasztanak egyet a három hulladékterület közül (élelmiszer, papír, műanyag), és az 

eddig tapasztaltak alapján egy adnak egy terméket felesztenek, amely a 6R (EU) egyikén alapul 

az iskolai újrahasznostás jegyében. Követik a kiválasztott terület "hulladék" útját és 

anyagáramlását, hogy meghatározzák, az életciklus mely szakaszaiban lehet javítani vagy 

hasznosítani, és ötleteket dolgoznak ki olyan termékekre/rendszerekre, amelyek megoldhatják a 

problémát és csökkenthetik vagy megszüntethetik a keletkező hulladékot. 

 

Megosztás  

6. foglalkozás: Hulladékcsökkentés - bemutató 

A diákok a látogatások és a tudományos vizsgálatok során szerzett adatok, valamint a kifejlesztett 

modellek és prototípusok felhasználásával bemutatják ötleteiket az igazgatónak és a projekt során 

a velük együtt dolgozó szakértőknek. Emellett videót is készíthetnek arról, hogyan lehet más 

intézményeket fenntarthatóbbá tenni, amelyet más szervezetekkel és a partner általános iskolával 

is megoszthatnak. 

 

OPCIONÁLIS: 7. foglalkozás: Állandó hulladékmentes megoldások megvalósítása 

A diákoknak lehetőségük lesz arra, hogy iskolai ökonagykövetekké váljanak, javaslatot tegyenek, 

és egy helyi döntéshozókból álló testület segítségével létrehozzanak egy hulladékmentes iskolát. 

Ez egy fakultatív tanulási egység azon iskolák számára, amelyek hosszú távon szeretnék 

megvalósítani a diákok megoldásait az iskolán belül. Ez a tanulási egység legfeljebb 12 hónapig 

tarthat. 
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Tanári visszajelzés 1 

► "Aha!" pillanat(ok): hirtelen felismerés, ötlet, belátás, felismerés vagy megértés pillanata" 

(Miriam Webster). Lehetőség a reflexióra, hogy ami jól sikerült, az azért volt, mert valamit jól 

csináltál.  

● Az iskola különböző tanulási módszereket próbált ki a tanulók 2 csoportjával. Például 

amikor egy szakértővel készítettek interjút, a diákok egyik csoportja időt szánt arra, hogy 

megírja a kérdéseit, és ebben a csoportban minden diák részt vett, és magabiztosan tett fel 

kérdéseket. A másik csoportban a diákok nem készítették elő a kérdéseket, és csak 3-4 diák 

vállalta a kérdezést. Ez a két mód befolyásolhatja a tanulást. 

● Az informálisabb keretek között a diákcsoportok nagyobb valószínűséggel tettek fel 

kérdéseket, mint a formális keretek között. Ennek oka lehet, hogy hivatalos környezetben a 

diákok úgy érzik, hogy bizonyos módon kell viselkedniük. 

● A szakértők bevonása fontos volt, mivel a gyerekek különböző munkaköröket és 

szakembereket ismerhettek meg. 

● A tananyag inkább a diákok vezetői készségeit és személyes fejlődését (amit ők 

"tőkekultúrának" neveztek) segítette elő, mint pusztán csak a természettudományok 

elsajátítását". 

► "Uh oh!" pillanat/ok - "Az a pillanat, amikor az ember rájön, hogy valami, valahogy, szörnyen 

rosszul sült el. A pillanat általában valamilyen más tevékenysg hatására, nem pedig önállóan 

következik be." (Urban dictionary). Lehetőség arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi ment 

rosszul, és hogyan lehetne jobban csinálni. 

● Az iskola a tananyagot különböző tantárgyak (természettudományok, dráma, művészet, 

tervezés és technológia) között valósította meg, ami azt jelentette, hogy néhány diák nem a 

tervezett sorrendben vett részt meg a foglalkozásokon. Mivel azonban a foglalkozások 

többsége önálló óra lehetett, minden tanuló jól teljesített, függetlenül attól, hogy milyen 

sorrendben tartották a foglalkozásokat (azaz a foglalkozásoknak nem kell meghatározott 

sorrendben lefutniuk).  

► Általános tippek/ötletek 

● Próbáljon meg többet kimozdulni az osztályteremből. 

● Használjon különböző tanárokat különböző tantárgyakból a tananyag megvalósításához:  

- Ezáltal nagyobb a rugalmasság, és a tanulók nem csak a természettudományos órákon 

tanulnak (a foglalkozást a természettudományos, a tervezési és technológiai, a dráma- 

és a művészeti órákon tartották - az előadóművészeti órákon a gyerekek a legtöbbet 

kutatták a tanulási forgatókönyv elemeit).  

- 6/7 különböző tanárt használtak a tananyag során. 

- A módszer támogatja a tanári közösséget.  

- Az új tanárokat és a tapasztaltabb tanárokat egy csapatban összekeverték egy 

foglalkozás működtetése érdekében, hogy tanulhassanak egymástól.  

                                                                 
1. 
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- A tudomány megismerésének kevésbé hagyományos módját teremti meg (nagyobb 

kontextusba helyezi a tudományt). 

● Legyen elképzelése arról, hogy mely hulladékfajtákkal érdemes foglalkozni az iskolájában, 

és irányítsa a diákokat ezekre a problémákra (mi a műanyagokra, az élelmiszerekre és a 

papírra összpontosítottunk, de lehet, hogy más hulladékfajták is jobban megfelelnek az Ön 

iskolájának).   

● Nézze meg, hogy vannak-e más releváns események vagy workshopok, amelyek 

kapcsolódnak a tananyaghoz - a derbyi iskola egy Lego Circular Economy workshopot 

tartott az egyik szakértő partnerrel, akit megkerestek. 
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Foglalkozások- Zero waste iskola 

 

1. foglalkozás:  

 

Mi 

Cím: Milyen hulladékok vannak a környéken? 

Összefoglaló: A melléktermékek fogalmának megértése érdekében a diákok e-mailben 

interjúkérdéseket küldenek ki helyi vállalkozásoknak (pl. kávézók, gyorséttermek, sarki boltok, 

mosodák stb.). A diákok kérdőívek segítségével rögzítik az ezekben a vállalkozásokban keletkező 

hulladék típusait, mennyiségét és kezelését, így szélesebb képet kapnak, mielőtt a közvetlen 

környezetükben (iskolában) keletkező hulladékot vizsgálnák. 

Iskolások életkora: 12-13 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudomány, technika, állampolgári ismeretek 

Konkrét célok:  

1. Annak megértése, hogy mi számít "hulladéknak.  

2. Annak tudatosítása, hogy mennyi hulladék keletkezik a helyi közösségben. 

Konkrét üzenetek:  

1. Minden típusú vállalkozás termel hulladékot.  

2. Sokminden tekinthető "hulladéknak".  

Főbb kifejezések: Hulladék, kérdőív, interjú 

Hogyan 

Időtartam:  

● Elkészítési idő: n/a. 

● Tanítási idő: 2 x 1 óra  

Helyszín:  

• Digitális tér 

Szerepek:  

• tanár 

• szakértők (nem kötelező) 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

• helyi vállalkozások 

Formátum/ok: 

• megbeszélés 

• felmérés  

• csoportmunka 

• digitális élmények 

Források: 
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● Tárgyi erőforrások: Toll, papír, telefonhoz/számítógéphez/e-mailhez való hozzáférés, hogy 

kérdéseket küldhessünk a helyi vállalkozásoknak.  

Előkészítés: szervezés a tanulási egység előtt 

N/A 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. lecke: 

1. Beszélgessünk az osztállyal a hulladékról, és magyarázzuk el a tevékenységet, hogy 

megértsük a melléktermékek fogalmát, a diákok e-mailben interjúkérdéseket küldenek ki 

helyi vállalkozásoknak (pl. kávézók, gyorséttermek, sarki boltok, mosodák stb.). 

2. Ossza a tanulókat csoportokba, és osszák ki a szerepeket: 

- Valaki, aki megtervezi a kérdőívet 

- Valaki, aki e-maileket ír. 

- Valaki, aki leveleket ír.  

3. Kérjük meg a diákokat, hogy küldjenek e-mailt/telefonáljanak/tegyenek levelet a helyi 

vállalkozásoknak, amelyben elmagyarázzák, hogy mi a projekt, és kérjék meg őket, hogy 

töltsenek ki egy kérdőívet, vagy szervezzenek egy Zoom (videóhívás) interjút. 

2. lecke: 

1. A diákok elvégzik az általuk szervezett Zoom interjúkat. 

2. Minden csoport összeveti az adatokat, és megosztja a legfontosabb megállapításait a 

vállalkozásoknál keletkező hulladék típusairól, mennyiségéről és kezeléséről. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

Vezetői képességek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 
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2a. foglalkozás: 

 

Mi  

Cím: Hogyan dolgozzák fel a hulladékot? 1. rész 

Összefoglaló: A diákok meglátogatnak/virtuálisan bejárnak egy helyi hulladékfeldolgozót, hogy 

megvizsgálják a hulladék lebontásának folyamatát, valamint azt, hogy az újrahasznosított 

anyagokat hogyan választják szét anyagcsoportokra, hogyan tisztítják és aprítják fel. Az elsődleges 

és másodlagos kutatás révén a diákok megértik az emberi hulladéktermelés és -ártalmatlanítás 

mértékét a területükön. 

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudományok, technika, állampolgári ismeretek 

Konkrét célok:  

1. A tanulók megértik az emberi hulladéktermelés és -ártalmatlanítás mértékét a saját területükön.   

2. A tanulók megértik, hogy az újrahasznosított anyagokat feldolgozás előtt anyagcsoportokra 

bontják.  

3. A tanulók megértik annak fontosságát, hogy szelektáljuk a hulladékunkat, mielőtt az a helyi 

szemétbe kerül (a munka/feldolgozás mennyiségének csökkentése érdekében).  

Konkrét üzenetek:  

1. A helyi közösségen belül hatalmas mennyiségű hulladékot termelünk, naponta.  

2. Fontos számunkra, hogy segítsünk szelektálni a hulladékot, mielőtt az a hulladéklerakóba 

kerülne.  

3. A különböző hulladéktípusok különböző "útvonalakon" kerülnek ártalmatlanításra 

Főbb kifejezések: Hulladéktermelés, hulladékszétválasztás, hulladéklerakó 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 15 perc 

● Tanítási idő: (1 óra virtuális utazás esetén) 

Helyszín:  

• ipari  

• tanterem (virtuális túra esetén) 

Szerepek:  

• tanár 

• szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• önkormányzat 

Formátum/ok:  

• kirándulás 

• tudományos demonstráció 

• megbeszélés, csoportmunka 

• videók (virtuális túra esetén)  
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Források:  

● Kézzelfogható eszközök: toll, jegyzetpapír, (virtuális túra esetén prezentációs képernyő). 

● Humánerőforrás: ipari szakértő, további felnőttek a kirándulás megkönnyítésére. 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Szervezzen személyes vagy virtuális látogatást a helyi szeméttelepen, szükség esetén készítse elő 

a helyszíni látogatásokhoz szükséges papírokat. 

 

Tevékenységek sorozata (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A diákok ellátogatnak (vagy virtuálisan bejárnak) egy helyi hulladékfeldolgozóba, hogy 

megvizsgálják a hulladék lebontásának folyamatát, valamint azt, hogy az újrahasznosított 

anyagokat hogyan választják szét anyagcsoportokra, hogyan tisztítják és aprítják fel. 

2. Az ipari partner megmutatja a tanulóknak, hogyan ártalmatlanítják a különböző hulladékokat 

a hulladéklerakóban.  

3. A tanulók csoportokban a látottak és megfigyeltek alapján kérdéseket tesznek fel az ipari 

partnerüknek. A diákok ezután felteszik kérdéseiket a hulladékkezelési szakértőnek, hogy 

mélyebben megértsék a hulladékválogatás és ártalmatlanítás folyamatát és az iskolában is 

alkalmazhassák. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés. 
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2b. foglakozás: 

Mi 

Cím: Hogyan dolgozzák fel a hulladékot? 2. rész 

Összefoglaló: A tanulók a három hulladékfajtát vizsgálnak meg több szempontból. Először azt 

vizsgálják meg, hogyan lehet az élelmiszerhulladékot bioüzemanyagként felhasználni, elemzik a 

különböző élelmiszerek energiatartalmát, és megvizsgálják: "Mennyi ideig tudnánk fűteni az 

iskolát az élelmiszerhulladékkal?". Ezután megvizsgálják a keletkező papírhulladék mennyiségét, 

és saját újrahasznosított papírt készítenek. Végül a diákok vizsgálatot végeznek az egyszer 

használatos és az élethosszig tartó használatra szánt zacskókkal, valamint a hagyományos 

műanyag zacskókkal és a biológiailag lebomló zacskókkal. 

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudományok, technika, fizika, rajz, matematika. 

Konkrét célok:  

1. 3 olyan hulladékfajta vizsgálata és megértése, amelyet az iskolájukban láthatnak.  

2. Annak megértése, hogy a diákok milyen módon járulhatnak hozzá az iskolájukban keletkező 

hulladék csökkentéséhez.  

3. Annak felismerése, hogy az újrahasznosított hulladék hogyan használható fel más problémák 

megoldására az iskolán belül.  

4. Annak megértése, hogy mennyi munkát igényel az úrahasznosítás. 

 

Konkrét üzenetek:  

1. Maga az iskola mindenféle hulladékot termel  

2. Az iskola különböző módon kezeli a különböző hulladékokat  

3. A hulladékot különböző módon lehet újrahasznosítani  

4. A nyersanyagok újrahasznosítása jó lehet, de sok időbe és energiába kerülhet (és még mindig 

keletkezhet némi hulladék).  

5. A különböző típusú műanyag zacskók használatának különböző hatásai vannak.  

Főbb kifejezések: hulladékfeldolgozás, újrafelhasználás, újrahasznosítás 

 

Hogyan 

Időtartam:  

● Elkészítési idő: 20 perc: 3 x 20 perc 

● Tanítási idő: órák száma: 3 x 1 óra 

Helyszín:  

• tanterem 

• egyéb terek az iskolában 

• kültéri terek 

• laboratórium  

Szerepek:  

• tanár 
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• egyéb iskolai személyzet 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

• n/a 

Formátum/ok:  

• megbeszélés 

• csoportmunka 

• egyéni munka 

• tudományos/technológiai vizsgálat 

• manuális tevékenység 

Források:  

● Weblinkek: Hooke-törvény teszt: Papír készítése hulladékból: Recycled Paper - YouTube; 

Hooke-törvény tesztje: Prescribed practical 2: Hooke's law - Section 1 - Hooke's law - CCEA - GCSE 

Physics (Single Science) Revision - CCEA - BBC Bitesize 

● Tárgyi erőforrások: Hulladék, hogy a diákok saját papírt készíthessenek (pl. papírhulladék 

vagy zöldséghéjak, mint a zeller, banán, mangó), élelmiszerhulladék, egyszer használatos 

zacskók, zacskók az életért, szabványos műanyag zacskók, biológiailag lebomló zacskók, 

az iskolaépület fűtési és energiaköltségeire vonatkozó adatok. 

● Humán erőforrás: az iskola gazdasági vezetője 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Szervezze meg az iskola gazdasági vezetőjének bevonását, készítsen elő különböző vizsgálatokat. 

  

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

A tanulók mindhárom hulladékfajta tudományos vizsgálatában részt vesznek. Ezeket a 

természettudományos, technika és rajz órákon fogják megvalósítani (nem meghatározott 

sorrendben). 

1. Élelmiszer-hulladék (tudományos lecke) 

● A diákok megvizsgálják, hogyan lehet az élelmiszerhulladékot bioüzemanyagként 

felhasználni, elemezve a különböző élelmiszerek energiatartalmát. 

● Ezután interjút készítenek az iskola gazdasági vezetőjével az épület 

fűtési/energiaköltségeiről, majd összehasonlítják a pazarolt élelmiszerekből 

származó energiát az iskolában felhasznált energiával. 

● Ezután a vízmelegítéshez szükséges energia és az élelmiszer által termelt energia 

összehasonlításával megvizsgálják, hogy "mennyi ideig lehetne az iskolát fűteni az 

élelmiszerhulladékkal?". 

2. Papírhulladék (művészeti lecke) 

● A diákok először az erdőirtás mértékét vizsgálják meg, és a fakitermelés hatásait 

ismerik meg a papírkészítéshez. 

● Ezt követően interjút készítenek az iskola gazdasági vezetőjével a keletkező 

papírhulladék mennyiségéről. 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zbyrmfr/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zbyrmfr/revision/1
https://www.youtube.com/watch?v=ev0S2WZyNeI
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zbyrmfr/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zbyrmfr/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zbyrmfr/revision/1
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● Saját papírt készítenek hulladékból, újrahasznosított papír pépesítésével és új papír 

előállításához történő kombinálásával. Élelmiszerhulladékból, például almahéjból 

is lehet papírt készíteni. 

● A tanulók megvizsgálják a papírgyártáshoz szükséges alapanyagokat és a gyártási 

folyamatot. 

3. Műanyaghulladék (tervezési és technológiai lecke) 

a. A diákok két vizsgálatot végeznek - egyszer használatos zacskók kontra élethosszig 

tartó zacskók, valamint hagyományos műanyag zacskók kontra biológiailag 

lebomló zacskók. 

b. Megvizsgálják a mechanikai tulajdonságokat, a funkcionalitást, a gyártást és a 

költséghatékonyságot, hogy felmérjék, melyik a "jobb" választás. 

c. A diákok megismerkednek a Hooke-törvény tesztjével is Prescribed practical 2: Hooke's 

law - Section 1 - Hooke's law - CCEA - GCSE Physics (Single Science) Revision - CCEA - BBC Bitesize 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák: 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása. 

• Az adatok elemzése és értelmezése 

• A matematika és a számítási gondolkodás használata. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés. 

Vezetői képességek 

• Tervezés. 

• Az erőforrások felhasználása. 

 

3a.foglalkozás: 

Mi 

Cím: rész: Hulladék az iparban 1: Hulladéktermelés 

Összefoglaló: A diákok helyi gyártókhoz látogatnak el, hogy megértsék, hogyan veszik figyelembe 

a hulladékot és a fenntarthatóságot kereskedelmi szinten. Megvitatják, hogy ez hogyan hatna az 

iskola folyamataira  

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudomány, technika és tervezés, vizuális kultúra 

állampolgári ismeretek 

Konkrét célok:  

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zbyrmfr/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zbyrmfr/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zbyrmfr/revision/1
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1. Annak megértése, hogy kereskedelmi szinten hogyan veszik figyelembe a hulladékot és a 

fenntarthatóságot. 

2. Az iparban keletkező hulladékok nagyságrendjének megismerése 

 

Konkrét üzenetek:  

1. A gyártók tudatosan mérlegelik az általuk termelt hulladék mennyiségét, mivel a hulladék 

költséges és nem fenntartható kereskedelmi méretekben. 

Főbb kifejezések: Ipari, kereskedelmi hulladékok 

 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 15 perc 

● Tanítási idő: (30 perc, ha virtuális) 

Helyszín:  

• ipar 

Szerepek:  

• tanár 

• szakértő 

A közösséggel való kapcsolattartás:  

• iparág 

Formátum/ok:  

• megbeszélés 

• csoportmunka 

• tudományos demonstráció 

• kirándulás 

• videók (virtuális túra esetén) 

Források és források:  

● Eszközök: toll, jegyzetpapír, (virtuális túra esetén prezentációs képernyő). 

● Humánerőforrás: ipari szakértő, további felnőttek a kiránduláson. 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Ipari látogatás/videófelvétel megszervezése, szükség esetén a helyszíni látogatások 

papírmunkájának előkészítése. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A hallgatók meglátogatnak (vagy virtuálisan bejárnak) egy helyi gyártóüzemet, a Rakem 

Groupot (olyan gyártók forgalmazója, akik speciális nyersanyagokat szállítanak a papír-, 

bevonat-, műanyag-, textilszál-, gyógyszer- és vegyipar számára). 

2. A diákok csoportokban döntenek a szakértőknek feltett kérdésekről.  

3. Az ipari szakértő válaszol a diákok kérdéseire. 
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4. Az osztályterembe visszatérve a diákok megvitatják a megoldásokat, és bemutatják, hogy 

a látottak hogyan befolyásolhatják az iskola hulladékfeldolgozását. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

 

Képek 

Távoli interaktív túra egy helyi újrahasznosító telephelyen: 
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3b. foglalkozás: 

Mi 

Cím: rész: A hulladék mennyiségének csökkentése 

Összefoglaló: A diákok megnéznek egy videót Harritól, az Ellen MacArthur Alapítvány 

munkatársától, aki megpróbálja megváltoztatni a tervezőipart a hulladék csökkentése érdekében 

(pl. hulladék szövet, festésből/színezésből származó hulladék). A diákok megvizsgálják a 

divatban/művészetben használt textíliákat, és megvitatják, hogy mitől lesz valami "hulladék" vs. 

újrahasznosítható. Részt vesznek egy Lego Circular Economy workshopon is. 

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudomány, tervezés és technológia, mérnöki 

tudományok 

Konkrét célok:  

1.  Annak megértése, hogyan kezelik a hulladékot a divat- és textiliparban. 

2.  A divat- és textiliparban keletkező hulladékok méretének és nagyságrendjének 

megismerése. 

 

Konkrét üzenetek:  

1. A hulladék még mindig nagy probléma a divat- és textiliparban. 

2. Vannak szervezetek, amelyek célja a hulladék csökkentése a divatiparban olyan 

újrahasznosítási technikák alkalmazásával, mint a recommerce vagy a körforgásos 

gazdaság kialakítása.  

Főbb kifejezések: Hulladék az iparban, recommerce, körforgásos gazdaság 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 30 perc 

● Tanítási idő: 1 óra 30 perc 

Helyszín:  

• tanterem 

Szerepek:  

• tanár 

• szakértő  

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• helyi vállalkozás 

• akadémia 

Formátum/ok:  

• megbeszélés  

• csoportmunka 
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• tudományos demonstráció 

• videók 

Források:  

● Weblinkek: Az Ellen MaCarthur Alapítvány  How to build a circular economy | Ellen MacArthur 

Foundation a Lego Circular Economy workshop Building a better future: Exploring the circular 

economy with LEGO bricks - YouTube élő közvetítése 2021 májusában. 

● Eszközök: toll, papír, prezentációs képernyő a videokapcsolathoz, Lego-forráscsomag. 

● Emberi erőforrások: az Ellen McCather Alapítvány ipari partnere  

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Videohívások szervezése az ipari partnerekkel, Lego Circular Economy workshopok szervezése, 

tantermek kialakítása és a workshopokhoz szükséges források előkészítése. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Hallgassák meg Harri, az Ellen MacArthur Alapítvány munkatársának előadását, aki 

elmondja, hogyan próbálják csökkenteni a hulladékot a divatiparban (pl. hulladék szövet, 

festésből/színezésből származó hulladék). 

2. A diákok csoportokban döntenek a szakértőknek feltett kérdésekről.  

3. Az ipari szakértő válaszol a diákok kérdéseire. 

4. A diákok ezután megvitatják a megoldásokat, bemutatva, hogy a látottak hogyan 

befolyásolhatják az iskola hulladékfeldolgozását, vagy hogyan lehetne újrahasznosítani az 

iskolai hulladékot. 

5. A diákok ezután egy workshopon vesznek részt, ahol gyakorlatias módon ismerkedhetnek 

meg a körforgásos gazdaság koncepciójával. A diákoknak a következő kihívást kapják: 

Hogyan használhatjuk fel kreativitásunkat egy jobb jövő építésére? 

6. Megvizsgálják, hogy a körforgásos gazdaság hogyan segíthet újragondolni olyan tereket és 

helyeket, ahol a közösségek, a vállalkozások és a természet együtt létezhetnek. 

7. Végül a diákokat arra ösztönzik, hogy ötleteiket LEGO elemek segítségével valósítsák meg. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A kudarc megtanulása a tanulás része 

Vezetői készségek 

● Az erőforrások felhasználása 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://ellenmacarthurfoundation.org/
https://ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3r6ipF0xt5A
https://www.youtube.com/watch?v=3r6ipF0xt5A
https://www.youtube.com/watch?v=3r6ipF0xt5A


 

18 
 

Képek 

Az Ellen MacArthur Alapítvány által szervezett Lego Circular Economy Challenge workshop: 
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3c foglalkozás: 

Mi 

Cím: Újrahasznosítás, a hulladék mennyiségének csökkentése 

Összefoglaló: A diákok megismerkednek a hulladékgazdálkodás különböző megközelítéseivel, és 

megnézik, melyik alkalmazható az eddig vizsgált kiskereskedelmi, ipari és iskolai példákra. A 

diákok meglátogatnak egy helyi műanyagmentes boltot, hogy megismerkedjenek azokkal a 

kihívásokkal, amelyekkel a koncepció megvalósítása során szembesülnek. A tanulók 

megvizsgálják, hogy az iskolában (pl. iskolai menzán) meg lehetne-e ismételni a módszereket, és 

megvitatják az ötleteket az üzlet vásárlóival, hogy visszajelzést kapjanak az 5. tanulási egységben 

végzett tevékenységekhez. 

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudomány, tervezés technika, fizika, állampolgári 

ismeretek 

Konkrét célok:  

1. A 6R felfedezése: Újragondolás, újrahasználat, újrahasznosítás, javítás, csökkentés és 

hulladék. 

2. A műanyagmentes boltok működtetésének módja és az ilyen boltok előtt álló kihívások 

megismerése.   

Konkrét üzenetek:  

1. Az üzletek és más vállalkozások a 6R-ek alkalmazásával válhatnak műanyagmentessé.   

2. A 6R segíthet csökkenteni az iskolában és a helyi közösségben keletkező hulladék 

mennyiségét.  
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Főbb kifejezések: 6R: újragondolás, újrafelhasználás, újrahasznosítás, javítás, csökkentés 

 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 15 perc 

● Tanítási idő: 1 óra 

Helyszín:  

• üzletek 

Szerepek:  

• tanár 

• vásárló 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• helyi vállalkozás 

Formátum/ok:  

• megbeszélés 

• csoportmunka 

• kirándulás 

• felmérés 

Források: 

● Eszközök: toll, jegyzetpapír 

● Emberi erőforrások: további felnőttek a kiránduláson 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): A helyi műanyagmentes bolt meglátogatásának 

megszervezése, szükség esetén a helyszíni látogatáshoz szükséges papírmunka előkészítése. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Ismertesse meg a tanulókkal a 6 R-t az osztályban, és vitassa meg, hogy melyik R melyike 

vonatkozik a hulladékgazdálkodás eddig vizsgált kiskereskedelmi, ipari és iskolai példáira. 

2. A diákok ellátogatnak egy helyi műanyagmentes üzletbe, és megismerkednek azzal, hogyan 

tartják műanyagmentesen a boltot, hogyan foglalkoznak másképp a vásárlókkal és a 

beszállítókkal, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük. 

3. A tanulók csoportokban megvitatják, hogy az üzlet műanyagmentes módszerei közül 

bármelyiket meg lehetne-e valósítani az iskolában (pl. iskolai menza). 

4. A tanulók ezután megvitatják az ötleteket az üzlet vásárlóival. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 
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Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

Vezetői képességek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

 

4. foglakozás: 

Mi 

Cím: Újragondolás, újrahasznosítás és újrafelhasználás 

Összefoglaló: Ezen a foglalkozáson a tanulók a 3. foglakozásban meghatározott hulladékkezelés 

különböző megközelítéseit ismerhetik meg az élelmiszer-, papír- és műanyaghulladékok 

vizsgálatával. Ezt a tudást felhasználják majd az iskolai hulladék csökkentésére irányuló saját 

megoldásaikhoz (5. tanulási egység). Először is, a diákok egy olyan termék/rendszer tervezését 

vizsgálják meg, amely megkönnyíti a fel nem használt élelmiszerek iskolán belüli újraosztását a 

rászorulók számára. Ezután a hulladék kartondobozok felhasználásának megtervezése lesz a 

feladatuk. Végül a tanulók ötleteket dolgoznak ki, fejlesztenek és prototípusokat készítenek a 

kidobott műanyag italos palackok újrahasznosítására. 

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudományok, technika, rajz 

1. Az iskolai környezetben található hulladékok kezelésének megértése gyakorlatias, 

tapasztalati tanuláson keresztül. 

2. Annak feltárása, hogyan lehet a hulladékból valami hasznosat készíteni. 

Konkrét üzenetek:  

1. A 6R segítségével csökkenthető az iskolában azonosított hulladék mennyisége. 

2. A hulladékot hasznos termékké lehet alakítani, így az már nem minősül "hulladéknak". 

Főbb kifejezések: 6R, átalaktás, újrahasznosítás 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 15 perc 

● Tanítási idő: 1 óra  

Helyszín:  

• laboratórium 

Szerepek:  

• tanár 

• iskolai diákok 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• n/a 
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Formátum/ok:  

• csoportmunka 

• manuális tevékenység 

• tudományos/technológiai vizsgálat 

Források: 

● Eszközök: műanyag italos palackok, élelmiszerhulladék, kartondobozok, olló, 

ragasztószalag, tűk, műanyag palackok vágásához/olvasztásához/összekötéséhez szükséges 

eszközök, alapvető kézműves anyagok és felszerelések. 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

Gyűjtse össze a hulladékokat, készítse elő a gyakorlati tevékenységekhez szükséges eszközöket és 

anyagokat.  

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

A diákok 3 féle iskolai hulladékkal kísérleteznek. Mindhármat felfedezhetik, majd kiválaszthatnak 

egyet, amivel részletesen foglalkoznak: 

1. Műanyaghulladék (újrahasznosítás és újrafelhasználás): 

● A tanulók ötleteket dolgoznak ki és prototípusokat késztenek az eldobott műanyag 

italos palackok újrahasznosításához. 

● Megvitatják, hogyan lehet a kidobott műanyag italos palackokat átalakítani (azaz 

vágni, olvasztani, összeilleszteni), hogy képesek-e új palacktervet létrehozni, és 

milyen kidobott termékekből származnak az alkatrészek. 

2. Élelmiszer-hulladék (csökkentés és újrafelhasználás): 

● A diákok olyan termék vagy rendszer tervezését vizsgálják meg, amely 

megkönnyíti a fel nem használt élelmiszerek iskolán belüli újraelosztását a 

rászorulók számára. 

● A felmerülő kérdések: Hogyan lehet a fel nem használt élelmiszereket tárolni a 

megromlás megelőzése érdekében (pl. hűtőláda)? Kiterjeszthető-e a célközönség 

az élelmiszeripari vállalkozásokra/üzletekre? Hogyan lehet a romlott élelmiszert 

feldolgozni (pl. komposztáló)? 

● A terméket tervező hallgatók a hatékony működés érdekében figyelembe veszik a 

tervezést, a lapos csomagolású szállítást, az összeszerelést, az anyagválasztást, a 

szerkezetet és a formát. 

3. Kartonhulladék (újragondolás és újrahasznosítás): 

● A tanulók feladata, hogy felhasználási módot tervezzenek a hulladék 

kartondobozok számára. Például elgondolkodhatnak azon, hogyan lehetne a 

hulladék kartondobozokat egyszerű játékokká/játékokká alakítani a gyermekek 

számára (a célpiac például a beteg, kórházban fekvő vagy a betegeket látogató 

gyermekek lehetnek, akiknek korlátozott a hozzáférésük játékokhoz). 

● Mérlegelniük kell, hogy a tervüket a könnyen hozzáférhető eszközök és anyagok 

(pl. olló, ragasztószalag, osztótűk) felhasználásával hozzák-e létre. Esetleges 
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barkácsolási tervet készítenek. Ezeket a terveket meg lehet osztani az 

Instructables.com oldalon. 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Vizsgálatok tervezése és végrehajtása. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A kudarc megtanulása a tanulás része 

• A bizonytalanság kezelése 

• Empátia 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://instructables.com/
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Képek 

Hulladékanyagok felhasználása új termékek előállítására 
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5. foglalkozás: 
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Mi 

Cím: A körkörös iskolai gazdasága 

Összefoglaló: A diákok kiválasztanak egyet a hulladék három fajtája közül (élelmiszer, 

papír/kártya, műanyag), és az eddig tapasztaltak alapján választ adnak egy termék/megoldás 

formájában, amely a 6R egyikén alapul, az iskolai a körforgásos gazdaság megvalósításhoz 

Követik a kiválasztott "hulladék" útját és körforgását, hogy meghatározzák, az életciklus mely 

szakaszaiban lehet javítani vagy hasznosítani, és ötleteket dolgoznak ki olyan 

termékekre/rendszerekre, amelyek megoldhatják a problémát és csökkenthetik vagy 

megszüntethetik a keletkező hulladékot. 

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudományok tecnika,rajz,  matematika. 

Konkrét célok:  

1. Az élelmiszer, a papír vagy a műanyag "hulladék" útjának és körforgásának megértése. 

2. Megoldás tervezése és megvalósítása az iskolai hulladék 3 fajtájának egyikére. 

3. A projekt során eddig szerzett tapasztalatok és ismeretek felhasználása a megoldáshoz. 

Konkrét üzenetek: 

1. Sokféle megoldás és mód van arra, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét az iskolában. 

2. A sikeres tervezést kutatás és tesztelés támasztja alá. 

Főbb kifejezések: körforgásos gazdaság, hulladék útja, körforgás, vázlatmodell, prototípus, 

érdekelt felek 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 15 perc 

● Tanítási idő: 2 óra 

Helyszín:  

• laboratórium 

Szerepek:  

• tanár 

• iskolai tanulók 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• n/a 

Formátum/ok:  

• egyéni munka 

• tudományos/technológiai vizsgálat 

• csoportmunka 

• manuális tevékenység 

Források: 

● Eszközök: tollak, ceruzák, papír, hulladékanyagok (élelmiszer, papír/karton, műanyag), alapvető 

kézműves anyagok és eszközök a modellezéshez, műhelyanyagok és eszközök a prototípusok 

készítéséhez. 
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Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): hulladékok összegyűjtése, eszközök és anyagok 

előkészítése a gyakorlati tevékenységekhez.  

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. A diákokat arra kérik, hogy válasszanak egyet a három hulladékfajta - élelmiszer, papír,  

vagy műanyag - közül. 

2. A diákok nyomon követik a kiválasztott terület "hulladékának" útját és körforgását, hogy 

meghatározzák, az életciklus mely szakaszaiban lehet javítani vagy hasznosítani. Ezt 

kutatják és vizuálisan ábrázolják. 

3. A diákok az eddig szerzett tapasztalataikat és ismereteiket felhasználva olyan 

termékekkel/rendszerekkel kapcsolatos ötleteket dolgoznak ki, amelyekkel megoldható a 

probléma, és csökkenthető vagy megszüntethető a keletkező hulladék. 

4. Vázlatmodelleket készítenek és tesztelik koncepcióikat, felhasználva más érdekelt felek 

véleményét. A legkevésbé sikeres ötleteket elvetik, és a tesztelés eredményeként 

fejlesztéseket hajtanak végre. 

5. A tanulók ezután megépítik az általuk tervezett hulladékkezelési megoldás prototípusát 

(vagy a rendszer modelljét). 

 

 

 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

Vezetői készségek 

● Tervezés 

● Az erőforrások felhasználása 
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6. foglalkozás: 

Mi 

Cím: prezentáció: Hulladékcsökkentés - bemutató 

Összefoglaló: A diákok a látogatások és a tudományos vizsgálatok során szerzett adatok, valamint 

a kifejlesztett modellek és prototípusok felhasználásával bemutatják ötleteiket az igazgatónak és a 

projekt során a velük együttműködő szakértőknek. Egy videót is készíthetnek, amely bemutatja, 

hogyan lehet más intézményeket fenntarthatóbbá tenni, és amelyet más szervezetekkel és a partner 

általános iskolával is megoszthatnak. 

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudomány, technika, állampolgári ismeretek 

Konkrét célok:  

1. A hulladékproblémával és a körforgásos gazdaság megoldásaival kapcsolatos információk 

megosztása. 

2. A megoldások bemutatása a helyi szervezeteknek és a partner általános iskolának.   

Konkrét üzenetek: 

1. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy segítsenek csökkenteni a hulladék mennyiségét 

iskolájukban és helyi közösségükben. 

Főbb kifejezések: Hulladékcsökkentés, körforgásos gazdaság, zero waste iskola. 

Hogyan 

Időtartam: 

● Elkészítési idő: 15 perc 

● Tanítási idő: 2 óra 

Helyszín:  

• tanterem 

• egyéb terek az iskolában 

Szerepek:  

• tanár 

• egyéb iskolai személyzet 

• politikai döntéshozó 

• szakértők 

• szülők  

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• más iskolák 

• családok 
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• ipari szereplők 

• önkormányzat 

• helyi vállalkozások 

Formátum/ok:  

• bemutatkozás  

Források és források:  

● Eszközök: 5. foglalkozás prototpusai, számítógép (videokapcsolat a virtuális résztvevők 

számára). 

● Humán erőforrás: igazgató és szakértők, akiket a projekt során a testület részeként vontak 

be a projektbe 

Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): 

A helyi közösség/szülők részvételének megszervezése a testületben, a terem előkészítése a 

bemutatóra, valamint a helyi szervezetek és a partner általános iskola meghívása. 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. lecke: 

1. A diákok prezentációkat készítenek. A tudományos vizsgálatokból nyert adatoknak, 

valamint a modelleknek és prototípusoknak támogatniuk kell a végső prezentációt. A diákok 

maguk választhatják meg a formátumot. 

2. lecke 

2. A diákok bemutatják munkájukat egy olyan zsűri előtt, amelybe azok is beletartoznak, akik 

segítették őket az útjuk során.  

3. A diákok válaszolnak a közönség kérdéseire. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés 

• Információszerzés, -értékelés és -közvetítés 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

Vezetői készségek 

• Tervezés  

• Az erőforrások felhasználása 
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Képek 

A diákok bemutatják a hulladékmentes iskolára vonatkozó elképzeléseiket az érdekeltek egy 

csoportjának (a társadalmi távolságtartás megfigyelése). 
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OPCIONÁLIS: 7. foglalkozás 

Mi 

Cím: Zero wastemegoldások bevezetése 

Összefoglaló: A diákoknak lehetőségük lesz arra, hogy iskolai ökonagykövetekké váljanak, 

javaslatot tegyenek és egy hulladékmentes iskolát hozzanak létre egy helyi döntéshozókból álló 

testület segítségével. Ez egy választható tanulási egység olyan iskolák számára, amelyek hosszú 

távon szeretnék megvalósítani a diákok megoldásait az iskolán belül. Ez a foglalkozássorozat 

legfeljebb 12 hónapig tarthat. 

Iskolások életkora: 13-14 éves korig 

Tantervi kapcsolatok (tantárgyak): természettudomány, technika, rajz állampolgári ismeretek 

Konkrét célok:  

1. Segítséget nyújtani a valódi változáshoz az iskolai hulladékgazdálkodási rendszerükben 

Konkrét üzenetek: 

1. A diákok alkalmazhatják a hulladékcsökkentésre irányuló megoldásokat iskoláikban és 

helyi közösségeikben. 

Fő fogalmak: Hulladékcsökkentés  

 

Hogyan 

Időtartam: 

● 12 hónap alatt 

Helyszín:  

• tanterem 

• egyéb terek az iskolában 

• kültéri terek 

• otthon 

Szerepek:  

• tanár 

• szakértők 

• szülők 

A közösséggel való kapcsolattartás: 

• család 

• más iskolák 

• önkormányzat 

Formátum/ok:  

• megbeszélés 

• csoportmunka 

Források: n/a 
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Előkészítés (szervezés a tanulási egység előtt): n/a 

 

Tevékenységek (tevékenységsorozat részletezése): 

1. Ez egy opcionális tanulási egység azon iskolák számára, amelyek a hulladékmentessé válás 

folyamatában vannak, és 12 hónapon keresztül tart. 

2. A tanulási forgatókönyv befejeztével a diákoknak lehetőségük lesz arra, hogy iskolai 

ökonagykövetekké váljanak, és egy helyi döntéshozókból álló testület segítségével 

javaslatot tegyenek és létrehozzanak egy zero waste iskolát: Andy Burnham, Tamoor 

Tariq, Alice Larkin professzor. 

3. Az ökonagykövetek képviselik majd az egész iskolát érintő, változásra irányuló 

megközelítést, demonstrálva a vezetői képességeket, a tudományos törekvéseket és a 

mérnöki gondolkodásmódot. Ezt az eszközt lehet használni a körforgásos gazdasággá válás 

felé vezető út mérésére egy vállalkozáson belül. 

4. Ez a diákok által irányított projekt lesz, amelyet a tanárok segítenek elő, a helyi 

döntéshozók pedig tanácsadóként működnek közre. A diákoknak 12 hónapjuk lesz arra, 

hogy változtassanak. 

5. A diákok havi rendszerességgel vezetnek bemutatóórákat, amelyeken a 

hulladékcsökkentés kreatív megoldásait vizsgálják. A tanórákat egy helyi partner általános 

iskolával közösen tartják. Útjukat dokumentálni fogják. 

 

Miért 

Gyakorlatok és készségek: 

STEM készségek és kompetenciák 

• Kérdések feltevése és problémák meghatározása. 

• Az adatok elemzése és értelmezése. 

• Magyarázatok és megoldások kidolgozása. 

• Bizonyítékok alapján történő érvelés. 

• Információszerzés, -értékelés és –közvetítés. 

Soft Skills 

• Csapatmunka és együttműködés 

• A bizonytalanság kezelése 

• A kudarc megtanulása a tanulás része 

• Empátia 

Vezetői készségek 

• Tervezés 

• Az erőforrások felhasználása 

 

 

 

 


