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Tanuljunk meg helyesen
szelektálni!
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Bizonyára mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy a hulladékunkat szorongatva töprengtünk azon, hogy
azt épp melyik kukába kell dobnunk. Számos módszer létezik a hulladékok szelektíven gyűjtésére, de mindegyik
alapja a hulladékok helyes szelektált gyűjtése. Segíts a körülötted élőknek és mutass példát azzal, hogy Te
helyesen szelektálsz.
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Célok
A válogatási hatékonyság növelése
A helyes szelektálás bemutatása, népszerűsítése
Mire van szükséged?
“Hogyan szelektáljunk helyesen” verseny
Mi is ez valójában? Egy játék (verseny, találós kérdések, stb.) a helyes hulladék szétválogatási tudás felmérésére.
Hogyan használd? Hívjunk össze egy csapat embert, akiknél a szelektívgyűjtés hasonló módon történik és
invitáljuk meg őket a játékba. A játékot úgy tervezd meg, hogy az lefedje a terület hulladékgyűjtési szokásait. A
valóságban a szelektív gyűjtés élesen eltér a különböző országokban, de még azonos ország különböző régióiban
is különböző lehet.
Miben mérjük az elért eredményt? A játékban résztvevők számával, akik fel szeretnék mérni hulladék-válogatási
tudásukat.
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Poszter (kommunikációs segédlet)
Mi is ez? A poszter bemutatja az akciót és információval szolgál a helyszínről és a pontos időpontról. Célja, hogy
felhívja a figyelmet a hulladékok szelektálásának fontosságára.
Hogyan és hol alkalmazzuk? A verseny és a meghívottak településén (város, község, kerület, utca) kerülnek
kihelyezésre stratégiai helyeken – közös használatú épületek ajtaján, közterületen.
Mi alapján értékeljünk? A területen a lefedett láthatóság alapján.

Felkészülés az akcióra: a helyzet kezdeti értékélése
2 héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Az akció posztereinek előkészítése, kinyomtatása, kihelyezése
Kérdőívek előkészítése (pl.: 5 kérdés a folyamatosan jelentkező válogatási hibákról) mindenkinek, aki részt
szeretne venni a játékban, ezt ki kell töltenie a verseny előtt.
Járj utána, hogy milyen válogatási szokások vannak a kijelölt területeden (régió, kerület, város, község stb.), hogy
megfelelően mutasd be a helyes szelektálást.
Felkészülés az akcióra: tervezés és előkészítés
1 héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
A kiválasztott játék fajtájától függően:
Készítsd elő a kukákat és a hulladékgyűjtő zsákokat különböző fajtájú (tiszta) hulladékokkal.
Készülj fel az előadásra (pl.: PowerPoint prezentáció kérdésekkel, fényképekkel) a hulladékok válogatására, és
újrahasznosítására vonatkozóan.
Az akció végrehajtása
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét során
A verseny előtt: emlékeztesd a résztvevőket, hogy elsősorban mindig a hulladékok keletkezésének megelőzésére
vagy a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésére kell törekedni – a már megtermelt hulladékokat
viszont mindig megfelelően válogassuk és ártalmatlanítsuk
Vezesd le a “hogyan szelektáljunk helyesen” versenyt.
A hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozóan, a verseny résztvevőivel közösen javítsátok ki a kérdőív kérdéseire
adott válaszokat, így ők is okulhatnak a hibáikból.
A játék végén, a már átbeszélt információk birtokában minden résztvevő újra válaszol az előzetesen feltett 5
kérdésre.
Értékelési módszertan
A helyes válaszok összehasonlítása a verseny előtt és után, hogy információt kaphassunk a szelektálási tudás
elsajátításának alaposságáról.
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További információk
Általános információk
o www.hulladekcsokkentesihet.hu
o www.szelektalok.hu
o www.ewwr.eu
Linkek hasonló, már megvalósított akciókhoz:
o Franciaország: http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm
o Belgium: http://www.trionsjuste.be/
o “a válogatás iskolája” csapatjáték (pl.: fiatalok mozgalma Belgiumban):
http://www.fostplus.be/SiteCollectionDocuments/Jongeren/Ten%20Afval!/tropfortletri_01_explicat
iondujeu.pdf és http://www.youtube.com/watch?v=9U3NOQUaoDU
Európai Hulladékcsökkentési Hét:

www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi koordinátorának elérhetősége:
o
o

www.hulladekcsokkentesihet.hu
ewwr@ohukft.hu
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