Намаляване на отпадъците в училище – помагало за ученици и учители
Помагалото е изработено в рамките на проект „Зелен будилник“ на фондация Еко
Общност, съфинансиран от Столична община по Програма за изпълнение на
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Въведение: В природата няма боклук
Защо да ни вълнува какво се случва с боклука, след като го изхвърлим?
Защото отпадъците в по-голямата си част са потенциално полезни – те могат да бъдат
преработени и използвани отново. За да разполагаме с енергия, изделия и услуги,
извличаме първични суровини1 от земните недра, земните и водните екосистеми. За вече
употребените материали има две основни възможности: да бъдат преработени и използвани
отново, или да се търси място за тяхното дълготрайно складиране – това са т.нар. сметища
или депа за отпадъци. В България площта на всички съществуващи сметища възлиза на
около 3000 футболни игрища. Естествено, трупането на отпадъците в сметища не може да
продължава вечно – ние разполагаме с ограничена площ земя, а трябва да остане земя за
жилища, земеделие, пътища, паркове, дива природа... В природните процеси понятието
'отпадък' е само временно състояние – защото циклите на материали и енергия са
затворени. Какво би станало, ако не съществуваха организми, които разграждат клетките на
мъртвите растения и животни? За разлика от природата, човекът създава материали и
предмети, които не могат да бъдат напълно разградени по естествен начин и така остават в
околната среда много дълго време, като заемат място, а някои от тях отделят вредни
вещества. Пластмасите са най-разпространения отпадък в световния океан. Това е така,
защото пластмасите са леки и вятърът и водата лесно ги отнасят на големи разстояния от
мястото, където са били изхвърлени. Огромна част от пластмасовите изделия като чашки,
торбички, бутилки и др., имат полезен живот от едва няколко минути, преди да ги захвърлим.
Тъй като пластмасите се разграждат много бавно, веднъж изхвърлени, те ще останат с нас
хиляди години. Полиетиленовите торбички2 навлизат масово в бита преди 50 години, а днес
човечеството използва близо 1 трилион (1 000 000 000 000) торбички всяка година. Дори и
първата полиетиленова торбичка на света все още не се е разградила напълно.

Какво да сторим? Намаляването и разделянето на отпадъците в училище е
лесно, забавно и изключително полезно.
Защо да рециклираме?

Намаляваме количеството отпадъци, които отиват на сметищата.

Всеки отпадък, които отделяме за повторна употреба или рециклиране, спасяваме от
заравяне в сметището. Когато преработените отпадъци се превръщат във вторични
суровини за нови изделия, спестяваме трудоемкото, скъпо и разрушително за природата
извличане на първични суровини. По-малко боклук на сметището означава и по-малко
сметища, следователно, по-малко земя, която не можем да използваме, защото е погребана
под отпадъци.

Спестяваме енергия и първични суровини.

За преработването (рециклиране) на отпадъци е необходима по-малко енергия,
отколкото производството им от първични суровини. Например, за направата на една
алуминиева кутийка от вторични суровини са достатъчни само 5% от енергията, нужна за
изработването на кутийка от 'чисто нов' алуминий.

Спомагаме за борбата с климатичните промени.

Като рециклираме, спестяваме извличането, транспорта и производството на
първични суровини. Тези дейности отделят в атмосферата големи количества парникови
газове като въглероден диоксид. Отделянето и оползотворяването на хартията, картона и
растителните отпадъци от кухнята и градината предотвратява отделянето на огромни
количества метан, който би се образувал при разграждането им на сметището.

1

Всички сурови материали, които добивната промишленост, селското стопанство, дърводобивът и риболовът извличат от
земята и всички океани и морета, напр. дървени трупи, плодове, зеленчуци, ядки, цветя, риби и други морски дарове, метали
и скъпоценни камъни, въглища, петрол и др.
2
Пазарските „найлонови“ пликчета, в които магазинерите поставят покупките ни в магазините.
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Готови ли сте за предизвикателството да намалите отпадъците в училище?
В тази книжка има насоки и идеи, които да ви помогнат в задачата да направите от вашето
училище Училище без боклук. Груповата работа за подобряване на управлението на
отпадъците в училище ще ви даде нови умения: наблюдателност, критично мислене,
решаване на проблеми, ефективно общуване, творчески идеи. Ако приемете
предизвикателството „Училище без боклук“, можете да направите вашето училище по-хубаво
и по-приятно, а можете дори да спечелите средства за подобряване на училищната среда от
предаването на вторични суровини.

Съдбата на отпадъците, както и на Земята, е в ръцете на
всеки от нас!
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1. Ревизия на отпадъците в училище
Преди да започнете да организирате система за разделно събиране на отпадъците в училище, е
добре да проучите колко и какви отпадъци изхвърля училището. Една ревизия на отпадъците в
училище ще ви помогне да изчислите количествата от всеки вид материал и ще даде отговори на
въпросите:
1. Къде са най-големите източници на отпадъци в училището?
2. Колко отпадъци се изхвърлят от училището?
3. Какви видове материали се изхвърлят?
Когато вече знаете приблизителното количество и видове отпадъци в училище, ще можете да
изберете кои материали да се събират за рециклиране, както и да
определите броя и размера на необходимите кошове за разделно
събиране, които ще са нужни за училището.
Цели на занятието
1•1 Проучване на различните видове отпадъци в училище и
1 1 изпробване на начини за измерване на количеството отпадъци.
1•1 Отчитане и анализиране на данни за отпадъците.
11
Връзки
с учебни предмети
11
Математика,
физика, химия и опазване на околната среда, биология.
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Необходими материали:
•
•
•
•
•
•
•
•

Торби с отпадъци от училище
използвани полиетиленови торбички за пазаруване (по 8 за всяка група)
10-20 големи чували за боклук
везна с кука
платнище за разстилане на боклука на земята
лист с таблицата, за отчитане на резултатите
ръкавици за всички участници
(по желание) престилки или стари / работни дрехи

Подготовка
1. Изберете един обикновен учебен ден за провеждане на ревизията – да не бъде ден, в който
се отбелязва празник или има друго извънредно събитие, да не е по време на почистването в
края на срока, или когато много ученици нямат часове. Осведомете всички от училищния
персонал кога ще се проведе ревизията на отпадъците.
2. (По желание) Ръководителят може да изпрати бележка до родителите, за да ги осведоми за
ревизията и да ги покани да участват в нея.
3. Помолете домакина и хигиенистките да складират в определено за целта помещение
всички отпадъци от различните части на училището (включително бюфета, учителските стаи и
външните кошчета) от деня преди датата, определена за ревизията. Чувалите трябва да са
разделени по групи и да бъдат ясно обозначени според мястото, откъдето произхождат –
класните стаи, игрището и др. Чувалите с хранителни остатъци от кухнята (ако има такава) също
трябва да са отделени.

Интервюта
1. Интервюирайте ключови хора от училищната общност: директора на училището, домакина,
служителя, който поръчва канцеларските материали и други консумативи (напр. ел. крушки) за
училището, управителя на стола, счетоводителя, хигиенистките, учители, ученици, за да получите
важна информация относно причинителите, източниците, количествата и състава на отпадъците в
училище. Обърнете внимание на асортимента в училищния бюфет, автомата за напитки и закуски
(ако има такъв), посудата в столовата.
2. Разделете се на екипи Добре е интервютата да се правят от двама ученика - единият
задава въпросите, а другият записва отговорите в тетрадка или направо в таблицата
„Информация от училищния персонал“.
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3. Използвайте примерните въпроси, дадени в приложението (виж. Примерен въпросник), за
да съставите въпросник, като можете да ги промените и да добавите свои.
4. Съберете и обобщете отговорите на анкетите. Анализирайте и обсъдете резултатите.
Направете списък с основните изводи и препоръки за намаляване на отпадъците. Той ще ви е
нужен при изготвянето на плана за действие.

Ревизията
1. Преди да се захванете с отпадъците, трябва да сте наясно с правилата за безопасност.
Всеки, който борави с отпадъци, трябва да си сложи предпазни ръкавици. Работете с отпадъците
предпазливо, като внимавате за остри или опасни предмети.
2. Измерете всички чували с хранителни остатъци от кухнята. Отбележете резултата в
таблицата. Изхвърлете чувалите по обичайния начин.
3. Разделете се на 2 до 4 групи от по 5-8 участника. Всяка група трябва да разполага с
платнище за разстилане на боклука, таблица за записване на резултатите и молив и везна. Всеки
ученик трябва да носи предпазни ръкавици.
4. Изсипвайте съдържанието на само един чувал наведнъж върху платнището и го разделете
на различни видове, според следните категории (виж таблиците в Работен лист на ученика:
Ревизия на отпадъците): бяла хартия, цветна хартия, картон, пластмаси, метал, стъкло,
хранителни остатъци, други.
5. Разделете всеки вид отпадък в отделно полиетиленово пликче. Измерете теглото на
отпадъците във всяко пликче с везната. Запишете резултатите в таблицата.
6. Когато са измерени и записани количествата от всички полиетиленови торбички, те се
изпразват в големите чували за боклук и се използват отново за сортиране на отпадъците от
следващия чувал.
7. Щом приключите с разделянето, измерването и записването на съдържанието на всички
чували, изхвърлете отпадъците по обичайния начин. Изхвърлете хартията, картона, пластмасите,
металите и стъклото в съответните контейнери за разделно събиране, ако в непосредствена
близост до училището има такива. Останалото изхвърлете в общите контейнери за смесени
битови отпадъци.

Следващи стъпки
1. През следващото занятие изчислете цялото количество отпадъци, които се изхвърлят от
училището за един ден, една седмица, една година. Умножете по пет общото дневно количество
отпадъци, за да получите количеството, което се отделя за една седмица. Седмичната сума
умножете по 32 (среден брой учебни седмици на година). Изчислете процентите на различните
видове материали.
2. Сравнете данните от различните места в училището и определете „горещите точки“, където
се изхвърлят най-много отпадъци.
3. Обсъдете резултатите от ревизията и изчисленията. Кои са „най-горещите“ (т.е. най-често
срещаните) видове отпадъци? Има ли сред тях материали, годни за рециклиране? Рециклирането
на кой материал носи най-големи ползи за околната среда?
4. Използвайте резултатите от ревизията, за да направите план за подобряване на
управлението на отпадъците в училище (вижте дейност 2. План за действие).

Допълнителни дейности
1. Всички участници да предложат поне пет действия за намаляване на отпадъците в
училище. Обсъдете предложенията и изберете кои са най-важните пет точки за действие.
Разбийте на по-малки, конкретни и постижими задачи.
2. Докато разделяте отпадъците, отбележете кой е най-често срещаният предмет или вид
материал. Помислете и обсъдете как може да се намали този вид отпадък.
3. Представете резултатите от ревизията пред останалите ученици и училищен персонал –
чрез специална презентация или в училищния информационен бюлетин (ако има такъв).
4. Повторете ревизията, след като сте внедрили мерки за намаляване на отпадъците. Това ще
покаже дали вашата система и план за действие дават резултати. Това упражнение ще ви
помогне също и да набележите още възможности за подобряване на управлението на отпадъците
в училище.
5. Потърсете съвет от специалистите от Столична община (виж Списък с контакти на
отговорни институции и организации за разделното събиране на отпадъците в София).
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Примерни въпроси за училищния персонал
Пригодете тези примерни въпроси към условията във вашето училище.
Добавете свои въпроси при необходимост.
! Важно: Не пропускайте да включите в проучването всички сфери и различни помещения в
училище: бюфет, домакин, класни стаи, учителска стая, директорски кабинет, практическа
лаборатория, библиотека, лекарски кабинет, физкултурен салон и др.
Използвайте таблицата „Информация от училищния персонал“ като основа, и при нужда я
пригодете и променете, за да попълните данните за количествата и видовете отпадъци в
таблица.
1. Каква дейност се извършва при вас?
2. От кои дейности във вашата сфера на отговорности в училището се образуват
отпадъци? (напр. от хранене – в столова, от бюфет, от поддръжка на сградата, от
административна дейност, от преподавателска дейност)
3. Какви видове отпадъци се изхвърлят при вас?
Не пропускайте специфичните отпадъци от поддръжка на сградата и техниката: ел.крушки,
кутии от бои, тонер-касети, батерии и акумулатори, медицински отпадъци и др.
В първата редица на таблицата впишете специфичните видове отпадъци, които се образуват на
конкретния обект, според интервюирания член на персонала. Например: луминесцентни лампи.
4. Какви количества от различните видове отпадъци се изхвърлят?
Уточнете количествата на ден, на седмица или на година, според това колко често се
изхвърлят. Запишете количествата от всеки вид отпадък, както ви ги казва интервюираният.
например: 5 енерго-спестяващи крушки на месец.
5. Какви материали и консумативи се закупуват?
6. В какви опаковки се доставят те?
7. Помолете интервюираните да дадат своето мнение относно отпадъците от тяхната сфера
на действие в училището – колко отпадъци се образуват, има ли опасни отпадъци сред тях,
неизбежни ли са всички тези отпадъци или съществуват алтернативи?
8. Разберете колко кошчета и от какъв вид (напр. за смесени отпадъци, за разделно
събиране – на какво?) има на територията на училището – външни и вътрешни, с какъв
обем са, колко често се изхвърлят.
9. Проучете кой от персонала събира отпадъците от кошчетата за боклук в училище (по стаите,
коридорите, столовата, др.). Срещнете се с тези хора и проучете с каква честота се изпразват
отпадъците? Какви са наблюденията на персонала за това какво основно се изхвърля? Доколко
тази дейност ги затруднява - като времеемка или трудна за изпълнение по други причини? Какви
са най-странните отпадъци и къде са най-странните места в училището, където са намирали
отпадъци? Какво е тяхното обяснение защо са оставени там?

Информация от училищния персонал
дата на интервюто: ____________________
име и позиция на интервюирания: _________________________________________________
Вид отпадък
Част от
училището
(напр.
„Столова“
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40г

Общо
(за
помещени
ето)
600г
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Работен лист на ученика: Ревизия на отпадъците
Дата на ревизията:…………………………….………………

Част от
училището

Бяла
хартия
(г)

Цветна
хартия
(г)

(напр. „Класна
стая, Vг клас“

200г

140г

Картон
(г)

Пласт
маса
(г)

Метал
(г)

80г

40г

0г

Стъкл
о (г)

Храни
телни
остат
ъци
(г)

Други
(г)

Общо
(за
помещение
то)

0г

100г

40г

600г

Общо (по
материал)

Материал

Общо дневно количество
за цялото училище (в
килограми)

Общо количество за
училището на седмица
(x5 дни) (кг)

Общо количество на
година (x32 седмици)

%

Бяла хартия
Цветна
хартия
Картон
Пластмаси
Метал
Стъкло
Текстил
Хранителни
остатъци

Общо

100%

4

Намаляване на отпадъците в училище – помагало за ученици и учители

2. План за действие
Цели
• Анализ на данните от ревизията на отпадъците
• Оценка на нуждите и възможностите за внедряване на
система за разделно събиране на отпадъци
• Предлагане на реалистични решения
• Успешна отборна работа
Връзки с учебния материал: физика, химия, география

Подготовка
1. Преди да направите план за действие, трябва да сте направили ревизия на отпадъците в
училище (виж 1. Ревизия на отпадъците).
2. Проучете колко струва на училището извозването на отпадъците. Колко плаща училището за
такса „битови отпадъци“ за една година?
3. Проверете кой събира и извозва отпадъците на училището. Колко контейнера има, с какъв
обем са и колко често се изпразват?
4. Проверете дали има улични контейнери за разделно събиране в квартала на училището.
Задайте този въпрос и на персонала и проучете дали те биха изхвърляли отпадъците разделно,
имат ли нужда от помощници и в какви дейности има смисъл да се включват учениците?
5. Проверете къде се намира най-близкият пункт за предаване на вторични суровини. Проучете
какви материали се приемат и на какви цени.
6. Поискайте съвет от специалистите на Столична община за съществуващите възможности за
намаляване на отпадъците във вашето училище (виж Списък с контакти на отговорни
институции и организации за разделното събиране на отпадъците в София).

Избор на система
1. Анализ на резултатите от ревизията
• Обсъдете резултатите от ревизията и преценете кои са „горещите точки“ с най-много
отпадъци в училище, кои са проблемните материали - или най-често срещаните видове отпадъци
(напр. хранителни остатъци, пластмасови чашки). Обсъдете какви са вероятните причини за това.
• Обсъдете информацията, която сте събрали относно съществуващите възможности за
разделно изхвърляне или предаване на вторични суровини в квартала на училището (виж т.3-5).
2. Групова мозъчна атака
• Разделете се на групи от по 5 - 8 души и предложете решения на проблемите с отпадъците в
училище, открити чрез анализа. Мозъчната атака може да се направи относно „горещите“ точки и
материали, или да се съсредоточи върху един най-важен проблем с отпадъците. По желание
използвайте таблицата, за да запишете предложенията.
• Обсъдете предложенията на всички групи и изберете най-полезните. На базата на
резултатите от анализа и мозъчната атака, изберете материалите, за които ще организирате
кампания.
Важни съображения
Достъп: Какви са ограничения за достъпа на превозни средства до училището? В кои дни и
часове има свободен достъп до училището?
Честота: Колко често ще се извозват събраните вторични суровини? Това зависи от наличното
пространство за складиране на събраните материали, от естеството на материалите (бързо или
бавно се разлагат?).
Склад: Уточнете с училищното ръководство специалните изисквания (санитарно-хигиенни,
пожарна безопасност) за съхранение на вторични суровини и как могат лесно да се осигурят, кои
материали са допустими за съхранение? Ръководството би ли доверило достъп до склада на поголеми специално обучени ученици относно са правилата за безопасност, за заключване на
помещението и съхранение на ключа винаги на територията на училището или при училищен
отговорник (преподавател или техническо лице)? Помолете училищното ръководство да определи
помещение за временно съхранение на събраните материали.
Безопасност: обсъдете рисковете за здравето на учениците с училищния лекар и училищното
ръководство. Винаги носете предпазни ръкавици при контакт с отпадъци, които не са
предварително разделени.
Бюджет: Колко ще струва внедряването на схема за рециклиране в училище?
5
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3. Варианти за организация на разделното събиране в училище
Всяко училище може да организира своя система за разделно събиране на отпадъците,
независимо в кой столичен район се намира. В някои квартали все още няма улични съдове за
разделно събиране. По всяка вероятност, обаче, в района има пункт за предаване на вторични
суровини. Проверете къде се намира най-близкият пункт за предаване на вторични суровини.
Проучете какви материали се приемат и на какви цени. Организирайте разделното събиране на
материалите, които имат пазарна стойност и се образуват в достатъчни количества на
територията на училището.
Ако в квартала на училището има действаща система за разделно събиране, използвайте
информацията, която сте открили при подготовката за плана за действие (виж т.1-6 в част
Подготовка по-горе), за да се свържете с представители на общината и на организацията за
оползотворяване на опаковки, която действа в квартала на вашето училище. Попитайте ги за
условията за сключване на споразумение – какви съдове за разделно събиране са необходими,
какви материали трябва са се събират, с каква честота ще бъдат извозвани. Представете
предложението пред директора на училището. Крайното решение и по-подробни преговори с
организациите трябва да се направят от училищното ръководство.
Независимо къде се предават вторичните суровини от училището, те първо трябва да
бъдат събрани. Ето някои начини как:
А. „Приемен пункт“. С помощта и одобрението на училищното ръководство изберете подходящо
място за организиране на „приемен пункт“ за вторични суровини в училище. Можете да
използвате свободното пространство под стълбищата или да обособите място непосредствено до
входа на училището. Важното е този кът да бъде приветлив, удобен и всички в училището да
знаят къде се намира. Приемният пункт се обслужва от доброволци-ученици, които дежурят по
предварително определен график. Може да се определи ден за приемане на вторични суровини
(хартия / PET бутилки / други материали). Дежурните ученици приемат вторичните суровини,
измерват и записват предадените количества материали. В определения кът за вторични
суровини учениците поставят информационно табло с килограмите материали предадени по
класове.
Б. Кошчета за разделно събиране. Започнете с по-малко на брой, но стратегически поставени
кошове. „Горещите точки“ и проблемните материали, открити чрез анализа на отпадъците ще ви
помогнат да определите кои да бъдат първите места, където има смисъл да се поставят кошчета
за разделно събиране и кои материали да се събират разделно. Например, кошчетата за хартия
най-вероятно ще имат успех в учителската стая и / или директорския кабинет.
От друга страна, ако в непосредствена близост до училището има необходимите за целта
контейнери (жълт, зелен, син), можете да се съсредоточите върху разделното събиране на
опаковки.
Важно за кошчетата
! Винаги поставяйте кошовете за разделно събиране заедно с кошчета за общи
смесени отпадъци – за да не се замърсяват вторичните суровини с други отпадъци.
Това намалява качеството и стойността им.
! Желателно е кошът за вторични суровини да има капак с процеп във формата на
желания материал, за да се избегне замърсяването с други, нежелани отпадъци.
! Цялото училище – всички ученици, преподаватели и персонал – трябва да са
запознати с ползите от разделното събиране и да знаят и спазват правилата за
ползване на новите кошове – какво може и какво не бива да поставят в тях.
! Персоналът, отговарящ за поддръжка на училището, трябва да бъде инструктиран
от директора относно новата система за разделно събиране и да я спазва стриктно.
! Трябва да има ясно определени отговорници и график за изпразване на кошовете
за разделно събиране.
! Кошовете за разделно събиране трябва да са лесно различими от кошчетата за
смесен боклук – обозначете ги с трайни и видими надписи, табели, лепенки, или по
друг видим начин.
! Местата на кошовете трябва да са съобразени с плана и правилата за пожарна
безопасност на училището.
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Извозване на вторичните суровини
Честотата и графикът за извозване на събраните и складирани в училището материали зависят
както от големината на складовото помещение, така и от възможността за достъп до склада.
Извозването на вторичните суровини се договаря пряко с организация по оползотворяване на
отпадъци или фирма с разрешително за извозване на отпадъци, или по друг, начин указан от
общината. Когато училището организира системата за разделно събиране самостоятелно (без
участието на общината или организациите по оползотворяване), може да се наема специален
транспорт до пункт за вторични суровини, или да се организира график за родители-доброволци,
които да извозват материалите до пункта. Разходите за транспорт в тези случаи трябва да са помалки от приходите от предадените на пункта вторични суровини, за да е икономически
ефективна схемата.
Важно за транспорта
! Трябва да има отговорници – най-добре ръководител и/или педагогически
съветник, които да следят количествата събрани на склад материали и да се
обаждат за извозването.

Планът за действие
• Използвайте таблицата от упражнението по групова мозъчна атака, за да съставите плана за
действие. Разпределете задачите между участниците в кампанията и начертайте реалистичен
график за изпълнение на задачите.
• Всеки план има нужда от отбор, който да го изпълнява. Направете списък от учениците, които
ще участват в училищния „отбор по рециклиране“ и определете отговорници по задачите от
плана за действие.
• Отделете време от часовете на „отбора по рециклиране“ за изпълнение на задачите и
информиране на останалите ученици и училищен персонал за кампанията.
• Представете анализа на отпадъците и плана за действие пред училищното ръководство, за да
получите одобрение на плана и дейностите в него.
Важно за бюджета
! Опишете какво трябва да се закупи, за да
се въведе всяка предложена от вас мярка?
Ако имате представа за стойността му – вие
или вашите учители - включете и
информация за сумите.

Бяло цвете, изработено от пластмасова бутилка
за мляко. Снимка: Mary Anne Enriquez
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Примерен план за действие
Проблем

Действие

Отговорници

Краен срок

Голямо количество
хратия в учителската
стая

Поставете плакати / надписи,
които да подсещат
преподавателите да
използват и двете страни на
хартията за печат и да
изхвърлят хартията в
правилното кошче

Отбора по
рециклиране

Началото на юни

Ясни надписи на кошовете за
рецилиране

Отбора по
рециклиране

Началото на юни

Поставете допълнителни
кошове за рециклиране

Домакина /
управителя на
сградата

Средата на юни

Организирайте кратко
обучение за учениците и
училищния персонал

Координаторръководител

Края на юни

Вторични суровини в
кошчетата за смесен
боклук

Неправилно
изхвърлени отпадъци в
кошовете за
рециклиране

Продължете вие...
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3. Лесно и забавно! Идеи за дейности
Постиженията на вашето училище за намаляване и рециклиране на отпадъците ще зависят наймного от информираността на всички в училището. Ключът към успеха е вашата система за
рециклиране да е лесна за разбиране и спазване.
1. Комуникация
Дори и най-добрата система за разделно събиране ще има слаб
успех, ако не е съпътствана от ефективна информационна кампания.
• Използвайте удобен повод, при който заедно са събрани повече
ученици и персонал, за да представите системата за разделно
събиране, която искате да внедрите в училище.
• Ако няма такъв, определете ученици - „посланици“, които да
направят 5-10-минутно представяне на новата система пред своите
съученици в часовете на всички класове.
• Освен ясни и видими обозначения на кошовете за рециклиране,
използвайте и
- плакати,
- информационни табла,
- надписи,
- училищния вестник (ако има такъв),
- уебсайта на училището,
- блог на кампанията за намаляване и разделно събиране на отпадъците,
- и всякакви други по-новаторски и забавни начини за информиране на училищната общност
относно кампанията за рециклиране.
• Подгответе и разпространете информация за кампанията в местните медии – печатни
издания, радио и телевизионни канали.
• Използвайте софтуер за поддържане на база данни с количествата събрани материали в
табличен вид. Използвайте таблиците за създаване на информативни графики за напредъка на
училището в рециклирането.
2. Акции
За да се научат всички в училището как да рециклират, можете да направите различни събития.

Известната американска актриса Джулия Луис-Драйфус показва своето неодобрение за
чудовището от полиетиленови торбички. Снимка: Derek Goes
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Състезание между класовете или випуските за най-много и най-чисто (без примеси) събрани
вторични суровини, или за класна стая с най-малко боклук в кошчето.
Базар за размяна на дребни вещи втора употреба – дрехи, книги, игри...
Събиране на стари учебници, неизползвани тетрадки, излишни канцеларски и учебни материали,
които да бъдат дарени на нуждаещи се учебни заведения. В края на учебната година
организирайте преглед на ученическите пособия и съберете нещата, които могат да се подарят
на други ученици за повторна употреба или да се рециклират.
Приложно изкуство: изработване на нови творения от вторични суровини, повторна употреба на
стари вещи и материали.
„Абстрактно“ изкуство: направете 'инсталация' от отпадъци от опаковки или други материали, с
цел привличане на вниманието на съучениците и преподавателите върху проблема с отпадъците.
Например, чудовище от полиетиленови торбички, гирлянди от чашки за еднократна употреба, и
мн. други.
„Домашно“ рециклиране: организирайте работилничка за рециклиране на хартия.
Изложба: С получената хартия направете картички. Организирайте разпродажба на картичките и
творбите от вторични суровини по повод празника на училището, Деня на околната среда (5 юни).
Събраните средства могат да се използват за подобряване системата и поощряване на
доброволците в кампанията.
Прожекция на филми за отпадъците: Организирайте място и време за прожекцията и поканете
ученици, учители, персонал и родители.
Гост-лектори: Поканете специалист по отпадъците да изнесе урок пред учениците.
Екскурзия: Посетете съоръжение за рециклиране или сортиране на отпадъци, за да видите какво
се случва с тях, след като ги изхвърлим в кофата.
Игри: Измислете забавни игри за опознаване на свойствата на отпадъците и ги използвайте в
подходящ учебен час. Идеи за игри и списък от уебстраници с игри на тема отпадъци ще
намерите в края на тази книжка.
Учениците като активни граждани: Грижата за околната среда не се изчерпва само със
рециклиране на отпадъците. Активно търсене и обмен на информация с отговорните институции
е още един начин да повлияем на управлението на отпадъците. Ревизията на отпадъците в
училище например представлява изключително полезна информация за общината. Напишете
писмо или си уговорете среща с кмета, отговорните общински служители и специалисти или други
институции или организации, за да им представите данните относно общото количество
отпадъци, изхвърляни от вашето училище, и количеството годни за рециклиране отпадъци,
според вашия анализ. Обсъдете с тях проблемите, които сте срещнали при организиране на
добре работеща система за намаляване и разделно събиране на отпадъците и поискайте тяхната
подкрепа.

Проследяване на напредъка
1. Правете седмични срещи за обсъждане на текущите резултати от кампанията. Колко
килограма материали са събрани? Какви проблеми има?
2. Изберете дата за групов разбор на плана за действие, за да разберете доколко работи
системата, която сте внедрили, и да помислите какво още може да се направи.
3. Определете дата за нова ревизия на отпадъците няколко месеца след започване на
кампанията, за да оцените доколко ефективна е системата.
Важно за записването на данните
! Не забравяйте да организирате добре записването на данните от вашите
наблюдения и измервания, като ги подреждате и ги правите достъпни за всички, които
са ангажирани с тези дейности. Пазете данните, за да можете накрая да ги
анализирате и да видите промяната.
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Намаляване на отпадъците в училище – помагало за ученици и учители

Да анализираме отпадъците в училище е забавно. Снимка: Liesl Clark

Идеи за координаторите и училищното ръководство
·
Използвайте критериите за зелени обществени поръчки или просто търсете
възможности за закупуване на рециклирани изделия за нуждите на училището.
Информация за зелените обществени поръчки има на уебсайта на Министерството
на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg/?show=green&gtype=3
·
Насърчавайте учениците да отстояват „зелената култура“ на местно и
национално ниво – пред медии и политици. Насърчавайте учениците да пишат на
управниците и отговорните институции, и да участват в зелени състезания, програми
и проекти.
·
Внедрете темата за устойчивото управление на отпадъците, енергията и
транспорта в предметите от учебната програма.
·
Използвайте цялата територия на училището – сградата и зелените площи
като учебно „поле“, практическа лаборатория за учене.
·
Измервайте и изследвайте отпадъците на училището.
·
Използвайте калкулатор за въглероден отпечатък, за да проследявате
напредъка на училището.
·
Дайте тласък на зелената култура в училище като обогатите библиотеката с
литература на екологична тематика.
·
Помолете всеки преподавател в училището да изработи един урок по своя
предмет, в който се засяга темата за устойчивото управление на отпадъците.
·
Организирайте вътрешно-училищни „зелени“ състезания между учениците,
класовете или випуските.
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4. Игри
Информационен плакат за разделно събиране на
отпадъците

снимка: http://www.histoiresrecyclables.net

Занятие за 1-3 клас
30 мин. и обсъждане
Изрязване и залепване
Необходими са:
- списания със снимки и картинки на чаши, хартии, обичайни опаковани стоки
(шампоани, буркани, картони и др.)
- ножици
- лепило
- голям лист А3, на който ръководителят е нарисувал няколко големи коша - по
един за всеки основен вид отпадъци, които се събират разделно.
Децата изрязват от списанията обичайни предмети и изделия, често ползвани в
ежедневието. След това ги залепват в правилното кошче на големия лист
хартия.
Резултатът е красив плакат - информационна табела, указваща правилното
разделно изхвърляне на отпадъците. Плакатът може да се постави на видно
място в училище, където са поставени кошове за разделно изхвърляне на
отпадъците.

Игра с карти: факти за рециклирането
Правила
1.Отпечатайте и изрежете картите за игра в приложението.
2. Раздайте по една карта на всеки ученик.
3. Една трета от класа ще имат карти с картинки на отпадъци (напр.
пластмасови бутилки).
4. Друга една трета от класа получават карти с картинки на рециклирани
продукти, които могат да се получат от отпадъците (напр. яке тип 'полар').
5. Последната една трета от картите съдържат факти относно даден материал
(напр. „от 25 двулитрови бутилки се произвежда едно яке“).
6. Уверете се, че участват достатъчно ученици, за да образуват групи от трима
за всеки материал.
7. Учениците се разделят в правилните групи по трима, според съдържанието
на картите, които са получили, така че да съберат картата с отпадъка,
рециклирания предмет и полезен факт за съответния материал
8. Групите, които са готови сядат, за да покажат, че са се събрали.
. Всяка група по ред представя своя отпадък, рециклиран предмет и факт за
материала пред останалите от класа.
9. Дайте пет минути на групите, за да обсъдят ползите от рециклирането на
техния материал.
Допълнителни задачи
• Учениците намират информация за необходимите първични суровини за
производството на изобразените предмети, например пластмасовите
бутилки се произвеждат от петрол.
• Обсъдете проблемите, свързани с изчерпването на ресурсите. Например,
ако заравяме пластмасите в сметищата, вместо да ги рециклираме, тези
губим тези суровини.
• Учениците намират допълнителна информация за своя материал и
представят фактите, които са открили пред класа.
• Учениците намират повече информация за рециклирането на материалите
и за други предмети, които могат да се произвеждат от отпадъчните
материали, изобразени на картите.
• Учениците намират информация за други видове отпадъци, които не са
включени в тестето , изработват карти за тях и ги представят пред класа.
Например батерии, строителни отпадъци, моторни масла, електронни
отпадъци.
• Обсъдете какви консумативи и канцеларски материали се използват в
училище. Има ли сред тях такива от рециклирани материали? Направете
списък от материали, които училището би могло да закупува, за да затвори
цикъла на суровините (напр. тоалетна хартия, копирна хартия и др.).
Забележка: Играта е преведена от материали на http://www.recyclenow.com/

5. Източници на полезна информация
Вече 8 години стотици участници в кампанията "Лист по
лист" предават тонове хартия за рециклиране. Всяка
седмица доброволци на Обществения център за околна
среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) извозват
хартията в център за рециклиране във Варна.
Стар сайт: http://leafbyleaf.hit.bg
Актуален сайт: http://www.ecovarna.info/projectDispatcher.php?prjId=58&pid=9&lang=BG

http://www.time-foundation.org
Интерактивни, забавни и образователни игри и
уебстраници от фондация Тайм.
Игри и други полезни материали от организациите за оползотворяване на отпадъци:
Екопак: http://ecopack.bg/kids/game/
Екобулпак: http://www.ecobulpack.com/bg/page/game
Булекопак: http://www.bulecopack.com/
НУБА рециклиране: http://www.ubarecycling-bg.org
Екобатери: http://www.ecobatterybg.com

http://www.recyclenow.com/
Помощен уебсайт с много
информация за организиране на разделно събиране в училищата в Англия (на
английски език)

Интерактивна онлайн игра за правилно разделяне
на отпадъците. Уроци и други полезни материали
(на анлийски език)
http://www.MyGarbology.org

6. Списък с контакти на отговорните
институции и организации
Разделно събиране на отпадъци от опаковки:
Столични райони Триадица, Средец, Оборище, Красно село
се обслужват от Екопак
за контакти: Телефон: (02) 40 19 100
E-mail: office@ecopack.bg
0800 1 5253 - Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за
разделно събиране на отпадъци
http://www.ecopack.bg
Столични райони Възраждане, Изгрев, Сердика, Витоша, Надежда,
Илинден, Красна поляна, Слатина, Лозенец, Банкя
се обслужват от Екобулпак
за контакти: Тел.: 02/ 434 16 10
email: ecobulpack@ecobulpack.com
http://www.ecobulpack.com/
Столични райони Младост, Искър, Нови Искър, Люлин
се обслужват от Булекопак
за контакти: тел.: (02) 489 46 16; (02) 489 46 17; (02) 944 19 00
e-mail: office@bulecopack.com
http://www.bulecopack.com/
Столични райони без разделно събиране: Панчарево, Връбница,
Студентски, Подуяне, Овча Купел и Кремиковци
За запитвания относно системата за разделно събиране, наличието
или липса на контейнери и други въпроси, свързани с управлението на
битовите отпадъци в гр.София се обръщайте към Дирекция
Управление на отпадъците на Столична община:
тел. централа на Столична община: 02 9377 303
инж. Петър Атанасов Трайков, директор
email: ptraykov@sofia.bg
ул. ''Париж'' № 5, ст.207
Прием: вторник и четвъртък от 14:00-16:00 ч.
Светла Димитрова Маркова, началник отдел
email: svmarkova@sofia.bg
http://www.sofia.bg
Запитвания и жалби можете да подавате и чрез т.нар. „Виртуално
деловодство“ на сайта на Столична община:
http://www.sofia.bg/virtdelovodstvo.asp

Относно нарушения като замърсяване и изхвърляне на отпадъци на
местата за обществено ползване, натрупване и разпиляване на
строителни материали и отпадъци извън границите на строителните
площадки, се обръщайте към Столичен инспекторат:
инж. Веска Георгиева, Директор, Телефон: 02/ 9377 230
email: inspectorat@inspectorat-so.org
Оперативен център, Радославка Желязкова, началник
тел. 029875555, email: call@inspectorat-so.org, http://inspectorat-so.org
Опасни отпадъци от домакинствата:
Живак и живаксъдържащи уреди
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Събират се с мобилен пункт по график или по заявка на тел.
070011750.
за контакти: БалБок Инженеринг АД
email: balbok@balbok.com, balbok.engineering@gmail.com
T: 02/ 944 1905; 02/ 944 6364, М: 0878 881 586
http://www.balbok.com
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване:
Големи и малки домакински уреди
Информационно и телекомуникационно оборудване
Потребителски уреди
Осветителни тела, Газоразрядни лампи
Електрически и електронни инструменти
Електрически и електронни играчки, уреди за забавление и спорт
Медицински устройства, Уреди за мониторинг и контрол, Автомати
Събира се с мобилен пункт по установен график, или по заявка на
тел. 0 800 14 100 и 0885 77 00 41 (през работно време - от
понеделник до събота - от 8.30 до 19.30 ч)
за контакти: Елтехресурс, e-mail: office@eltechresource.com
тел.: 02/ 492 18 00, мобилен: 0888 260 266, http://eltechresource.com

