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Tavaszi nagytakarítás – szelektív hulladékgyűjtési projekt a 
Ravazdi Erdészeti Erdei Iskolai Oktatóközpontban  

 
„Ezt a Földet nem örökbe kaptuk szüleinktől, hanem gyermekeinktől kölcsönözzük. Nem a Föld az emberé, 

hanem az ember a Földé.” 
       (Seattle indián törzsfőnök) 

Bevezetés 
 
     Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a 
szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben a fenntartható fejlődés biztosításának 
alapelveit, nagyon szomorú jövőt biztosítunk gyermekeinknek. Fogyasztói társadalmunkban 
számos környezetpusztító, az ökológiai egyensúlyt felborító hatás éri a világot. Éppen ezért a 
környezeti nevelés feladatai között igen fontos szerepet tölt be a hulladékok helyes kezelésének, a 
szelektív hulladékgyűjtés és a tudatos fogyasztás, vásárlás gyakorlatának elsajátítása, ezáltal is a 
fenntartható, környezetkímélő fejlődés folyamatának elősegítése.  
Az alprojekt megvalósítását a 2OOO. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról az 54§(1)-ban is 
támogatja, mely kimondja, hogy „a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási 
intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az 
oktatásával és terjesztésével – az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával, valamint 
közszolgálati hírközlő szervek igénybevételével – elő kell segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája 
növekedjen.” Az iskolák környezeti nevelési gyakorlatát és a tanulók környezettudatosságát vizsgáló 
korábbi kutatásunk megerősíti azt a tényt, hogy a Ravazdon megvalósuló projekt hiánypótló és 
rengeteg tenni való van még ezen a téren, hiszen az iskolák gyakorlatában még nem mindennapi 
és természetes akár a szelektív hulladékgyűjtés, akár a tudatos fogyasztóvá nevelés. 
 
    A szelektív hulladékgyűjtési projekt során abból a problémából indulunk el, mely napjainkban 
rengeteg fejtörést okoz a szakembereknek. A fogyasztói szokások, a mértéktelen vásárlás 
rendkívüli mértékű hulladékhalmozódást eredményez, melynek környezetkímélő, felelősségteljes 
kezelése valamennyiünk feladata. Egy év alatt ma Magyarországon annyi települési szilárd 
hulladék keletkezik, hogyha azt bevásárló kocsikba raknánk és a kocsikat egymás mögé tennénk, a 
kocsisor kétszer körbeérné a Földet. A fogyasztói szokások mértéktelenné válásával ez a 
mennyiség még inkább fokozódik kibírhatatlan terhelést jelentve az embernek és az őt körülvevő 
természetes és mesterséges környezetnek is. A reklámok ereje ezeket a fogyasztói szokásokat 
egyre rosszabb irányba tereli, mely megnehezíti annak az alapelvnek a megvalósítását, melynek 
lényege, hogy előzzük meg a hulladékok keletkezését.  
     Az alprojekt célja, hogy a tanulók ismerjék meg a hulladék fogalmát, fajtáit és a gyűjtési 
lehetőségeket. Tájékozódjanak a szelektív hulladékgyűjtés elméletéről, gyakorlatáról, a hulladékok 
újrahasznosításáról. Komplex nevelési hatásrendszer megvalósításával és a tantárgyi koncentráció 
érvényesítésével szerezzenek ismereteket a természet és az ember egymással való viszonyának 
alakulásáról, az élettér elpusztulásának veszélyeiről.  
     A foglalkozás során elsajátított ismereteket, továbbá a szelektív hulladékgyűjtést képesek 
legyenek a gyakorlatban is megvalósítani nemcsak az erdei iskolában, hanem közvetlen 



  

környezetükben is. Formálódjon a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló 
környezetkímélő magatartásuk. A közvetlen tapasztalatszerzésre és az élménypedagógiára építve, 
a környezetkímélő hulladékkezelés megvalósításával járuljanak hozzá közvetlen környezetük 
értékeinek megőrzéshez, gyarapításához. A kooperatív technikák alkalmazásával további célunk 
az osztályközösség formálása, a csoportmunka fejlesztése, az önálló felfedeztető módszerek 
hatékony alkalmazása, a kreativitás fejlesztése. 
A program résztvevje az ötnapos erdei iskolai projektben résztvevő általános iskolás tanulók egy 
osztálya (5-6 osztály). Az alprojekt az ötnapos projekt részeként az első nap délutánján a Ravazdi 
Erdészeti Erdei Iskolai Oktatóközpontban tantermi foglalkozás keretében valósul meg.  
 
Az alprojekt leírása 
 
A projekt során alkalmazott eszközök, segédanyagok 
Erdei Iskolai Munkafüzet, feladatlapok, a témához kapcsolódó szakirodalmak (ld. A projekt 
végén mellékelt jegyzékben), társasjáték, táblai applikációk, Power Point-os bemutató anyag, 
diasorozat, az alkotó munkához szükséges rajzeszközök, hulladékok 
Kiemelt segédanyagok, könyvek:  
- www.hulladek-suli.hu 
- www.okopannon.hu 
- Hogyan gyűjtsük szelektíven a háztartási hulladékot? Tanári segédkönyv és munkafüzet,  
Öko Pannon Kht., Bp., 2003.  
- Hulladék Munkaszövetség: Belefulladunk? hulladékos oktatócsomag 
- Könczey Réka, Nagy Andrea: Zöldköznapi praktikák, 1990.  
- Miért jó a szelektív hulladékgyűjtés? Öko Palkó és Öko Panna kalandjai, Öko Pannon Kht.,  
Bp., 2003. 
 

A projekt során alkalmazott tanítási – tanulási módszerek:  
játék, magyarázat, szemléltetés, munkáltató módszer, beszélgetés, gyűjtés, kutatás 
 
Tanulásszervezési eljárások (szervezési módok/munkaformák): 
csoportmunka, egyéni munka, frontális munka 
 
Alkalmazott kooperatív technikák: Mozaik, Képtárlátogatás 
 
A projekt menete 
 
    A csoportalakítás véletlenszerűen történik mozaik technikával. Szétvágott képeket kell a 
tanulóknak összeállítani, mely képeken kukásautó, szelektív sziget, kompaktor, hulladéklerakó… 
látható. Az összetartozó képrészletek gazdái alkotnak egy csoportot a projekt során.  
 

A projekt indító gondolata: „A szemét gond, de a hulladék érték lehet….” 
Beszélgessünk, véleményetek szerint mit jelenthet ez a gondolat! 

 



  

A beszélgetés után szóbontó következik. A tanulók csoportban gyűjtenek asszociációkat a hulladék 
kifejezéshez. A feladat megkezdése előtt kiosztjuk a kooperatív csoportmunkához szükséges 
szerepeket, melyet borítékban kapnak meg a gyerekek.  
Szerepek: Időfelelős (aki a munka során a rendelkezésre álló időt figyeli), Jegyző (aki feljegyzi az 
ötletek), Szószóló (aki ismerteti az eredményeket más csoportokkal), feladatmester (aki a feladatot 
ismerteti, mikor a csapatok írásbeli formában kapják azt, illetve irányítja a munka menetét), 
Eszközfelelős (a szükséges eszközöket elhelyezi az asztalon, azokért felelős) Csendkapitány (feladata 
a megfelelő munkazaj szinten tartása) Ezen kívül adhatunk még további szerepeket a célok és a 
feladatok függvényében. (esélyteremtő, lelkesítő…) 
 
Pl.: 

                                           H A S Z N O S Í T H A T Ó 
                      K U K Á S A U T Ó 

                                         K O M P O S Z T Á L Á S 
                            S Z E L E K T Í V S Z I G E T  

       M Ű  A N Y A G 
                                  T U D A T O S V Á S Á R L Ó 

H U L L A D   É K U D V A R 
                            K O M P AKTOR 

 
 
A feladat megoldását követően beszélgetés keretében foglalkozunk a környezetet szennyező 
tényezőkkel, továbbá a hulladékok keletkezésével.  
Az asszociáció gondolataiból elindulva a projekt következő részében a csoportok különböző 
témaegységeket dolgoznak fel, melynek eredményeként oktatóposztert készítenek el.  
 

1. csoport: A hulladékok fajtái, kezelése, Szemét, vagy hulladék? 
 
Kulcsszavak:  
háztartási szilárd hulladék, háztartási folyékony hulladék, veszélyes hulladék, komposztálható 
anyagok, kevert hulladék, hasznosítható, nem hasznosítható, hulladékégetés, hulladéklerakó… 
 
Segédanyagok:  
- Miért jó a szelektív hulladékgyűjtés? Öko Palkó és Öko Panna kalandjai, Öko Pannon Kht.,  
Bp., 2003. 
- Internet, (www.hulladek-suli.hu) 
- fóliasorozat, íróeszközök, csomagolópapír 
- Hogyan gyűjtsük szelektíven a háztartási hulladékot? Tanári segédkönyv és munkafüzet,  
Öko Pannon Kht., Bp., 2003.  
 
Feladat:  
Tájékoztató plakát készítése, melyen a tanulók rendszerezik a hulladékokat, bemutatják az 
ártalmatlanítás fajtáit 
 

2. csoport: A szelektív hulladékgyűjtés bemutatása, folyamata 
 
Kulcsszavak:  
gyűjtősziget, környezetkímélő, gazdaságos, hulladék – érték, papír, műanyag, üveg, fém, 
újrahasznosítás…  
 
Segédanyagok:  



  

- Miért jó a szelektív hulladékgyűjtés? Öko Palkó és Öko Panna kalandjai, Öko Pannon Kht.,  
Bp., 2003. 
- Internet, (www.hulladek-suli.hu) 
- fóliasorozat, íróeszközök, csomagolópapír 
- Hogyan gyűjtsük szelektíven a háztartási hulladékot? Tanári segédkönyv és munkafüzet,  
Öko Pannon Kht., Bp., 2003.  
- hulladékválogatós játék 
 
Feladat:  
Oktató poszter segítségével bemutatni a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét, és a gyakorlatát.  
 

 
 

1. kép Hulladékválogatós játék 
 

3. csoport: Miből lesz a polárpulcsi? Avagy a hulladékok újrahasznosításának 
gyakorlata.  
 
Kulcsszavak:  
Hulladékból termék, újrahasznosítás, körforgás, papír, műanyag, üveg, fém, komposztálás… 
 
Segédanyagok:  
- fóliasorozat, íróeszközök, csomagolópapír 
- újrahasznosítással kapcsolatos ábrák, Hulladékból termék kiállítás c. DVD,  
 
Feladat:  
Hulladékból termék kiállítás című DVD megtekintése után egy oktató poszter elkészítése.  
Tippek a ház körüli újrahasznosításhoz. 
 
 

4. csoport: Környezetkímélő fogyasztói szokások 
 

Kulcsszavak: Tudatos vásárlás, tudatos fogyasztás, reklám, fogyasztás csökkentése, mértékletesség, 
minőség, ár, csomagolás, hazai termék, takarékosság, reklám 
 
Segédanyagok:  
- Internet, (tve.hu)  
- fóliasorozat, íróeszközök, csomagolópapír 
- Hogyan gyűjtsük szelektíven a háztartási hulladékot? Tanári segédkönyv és munkafüzet,  



  

Öko Pannon Kht., Bp., 2003.  
- fóliasorozat, íróeszközök, csomagolópapír 
 
Feladat: A tudatos vásárlói, tudatos fogyasztói magatartás megismerése után az oktató poszteren 
mutassák be a tudatos vásárlás törvényeit, és a hulladékképződés megelőzéséhez megfogalmazott 
ötleteiket. /vagy Készítsenek egy reklámot, melyben a tudatos fogyasztást reklámozzák. 
 
A feladatok elkészítését követően tárlatvezetés technikával nézzük meg a plakátokat, mely során 
plakátról plakátra haladva mutatják be a tanulók az osztálynak a megismert, feldolgozott 
tématerületeket.  
 
Az ismeretek rendszerezésére, rögzítésére bevált módszer a projekt értékelése előtt egy élő 
társasjáték kipróbálása a tanulókkal. A társasjáték alapja egy asztali forma volt, mely átdolgozásra 
került olyan módon, hogy a tanulók töltik be a bábuk szerepét a terem padlóján elhelyezett óriás 
társasjátékban. (3. számú kép) A társasjáték kérdései, feladatai játékos formában segítik a projekt 
során feldolgozott tapasztalatok, ismeretek elmélyítését, megértését.  
 

 
 

2. számú kép: Szelektív hulladékgyűjtési társasjáték (asztali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú kép: Óriás társasjáték 
 



  

A projekt hatékonysága 
 
     Az Erdőpedagógia projekt hatékonyságvizsgálatát komplex módszerhasználattal (kérdőív, 
fogalmi térkép, gyermekversek elemzése kívántuk megvalósítani, melyben 131 tanuló vett részt. 
Tapasztalataink alapján elmondható, hogy az ötnapos erdei iskolai program hatására pozitívan 
formálódott a tanulók viszonyulása a természethez, illetve pozitív irányban fejlődött magatartásuk 
a környezetük felé. A gyermekek saját bevallásuk szerint nemcsak sok ismeretet szereztek az erdei 
iskolában, hanem az ismeretek mellett a környezet, a természet, az erdő iránti viszonyulásuk is 
változott. A tanulók több, mint fele fogadalmat is tett a környezet fokozottabb megóvásával 
kapcsolatban, amit öt hónappal később úgy vélekedtek, hogy be is tartottak. Ezt erősíti meg az is, 
hogy az erdei iskola végén a tanulók 46%-a, majd pedig öt hónappal később a 41,8 %-a vélekedett 
úgy, hogy a program hatására változott a magatartása, hozzáállása a természethez. A 
magatartásváltozás során jelentős szerep jutott a tanulók válaszai alapján az 
energiatakarékosságnak, a hulladékgyűjtésnek, a tudatos fogyasztásnak.  
A szelektív hulladékgyűjtés és komposztálás gyakorlatának vizsgálata azt mutatta, hogy az erdei iskola 
hatásának is köszönhetően 11,3%-kal nőtt azok száma az erdei iskola után 5 hónappal, akik 
szelektíven gyűjtik otthonukban a hulladékot, és kisebb mértékben ugyan, de azok aránya is nőtt, 
akik komposztálnak. Mindkét esetben csökkent azon tanulók aránya az erdei iskolát megelőző 
adatfelvételhez képest, akik nem tudták, hogy mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés és a 
komposztálás.   
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