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 „Környezetkímélő hulladékkezelés” rendhagyó órák tapasztalatai  
 
 

1. A környezetkímélő hulladékkezeléssel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
ismeretek tanításának indokoltsága 

 
Az Erdőpedagógia projekt 

megvalósítása során 2003 óta foglalkozunk 
a szelektív hulladékgyűjtéssel, környezet-
kímélő hulladékkezeléssel és a környezet-
tudatos fogyasztói szokások kialakításával. 
A foglalkozásokat nemcsak az erdei iskola 
ötnapos programjába emeltük be, hanem 
rendhagyó órák megtartásával, továbbá 
falunapokon, témanapokon megvalósuló 
gyermek programokkal kívánjuk 
népszerűsíteni. A fent bemutatott témák feldolgozását indokolja többek között a 2OOO. évi 

XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, mely az 54§(1 )-ban 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.” 

A 2009- ben megfogalmazott Nemzeti Környezetvédelmi Program is hangsúlyozza, hogy „Az 
ember és a természet viszonyát, a jelen és a jövő generációk számára kedvező vagy kedvezőtlen jellegét hosszabb 
távon a társadalmi értékrend és az ebből fakadó viselkedés, termelési fogyasztási szokások befolyásolják leginkább. 
A társadalmi értékrend részét képező, azt befolyásoló környezettudatosságnak olyan szintjét kell elérni a jövőben, 
amely az ok-okozati összefüggések és az ezek mélyén rejlő hajtóerők feltérképezésének fényében biztosítja, hogy a 
társadalmi-gazdasági tevékenységekkel együtt járó környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen, beleértve a 
szennyezőanyag kibocsátás és a hulladéktermelés minimalizálását, az erőforrások takarékos használatát.  

A program továbbá azt is hangsúlyozza, hogy a fenntartható fogyasztásnak, mint fogalomnak 
az ismertségét fokozni kell és az iránta való igényt, továbbá a vásárlói tudatosság szintjét emelni 
szükséges, a környezetet jobban kímélő termékek és szolgáltatások előnyben részesítése 
érdekében. A program azt is kiemeli a hulladékkezeléssel kapcsolatos célok közül, hogy „Az évente 
képződő hulladék mennyisége 20%-kal csökkenjen (2014-ben ne keletkezzen 20 millió tonnánál több 
hulladék)”. Ehhez azonban szüksége van az élethosszig tartó tanulás folyamatában olyan nevelési – 
oktatási programok megvalósítására, melyek a problémákból kiindulva, a résztvevők aktivitására 
építve interaktív módon, cselekvésekbe ágyazottan valósítják meg a környezeti nevelés folyamatát. 

Az iskolák környezeti nevelési gyakorlatát és a tanulók környezettudatosságát vizsgáló korábbi 
kutatásunk is megerősíti azt a tényt, hogy a Ravazdon megvalósuló szelektív hulladékgyűjtési projekt 
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hiánypótló és sok tennivaló van még ezen a téren, hiszen az iskolák gyakorlatában még nem 
mindennapi, nem természetes akár a szelektív hulladékgyűjtés, akár a tudatos fogyasztóvá nevelés. 
Kutatásunk során Győr – Moson Sopron megye általános iskoláiban vizsgáltuk a környezeti 
nevelés gyakorlatban történő megvalósulását. A Mit tesz az iskola a fenntarthatóságra nevelés érdekében? 
kérdésre a kérdőívet kitöltő személyek 28%-a nem adott választ. Ez a tény azt is jelenti, hogy, a 
válaszadók közül sokan nincsenek tisztában sem a fenntartható fejlődés, sem a fenntarthatóság 
pedagógiája fogalmak jelentésével, tartalmával, melyet a pedagógus továbbképzések tapasztalatai 
is megerősítenek. Sajnálatos, hiszen nemcsak a környezeti nevelésben, hanem az egész pedagógiai 
kultúrában megvalósítandó célokról, feladatokról van szó. Ha hulladékkezelésről van szó az 
iskolákban, akkor leginkább az iskolai környezet rendben tartására, a szemétszedés gyakorlatára 
utaltak a válaszok. A megelőzés, prevenció, a környezetkímélő fogyasztás nem képezte részét a 
válaszoknak.  

Jelen tanulmány egy, a 2011/2012-es tanév I. félévében végzett rendhagyó órasorozat 
tapasztalatait összegzi. A rendhagyó órák a NYME Apáczai Csere János Kar Pedagógia 
Tanszékén végzett KKK kutatás részeként valósultak meg. A Környezetkímélő, 
környezettudatos magatartás kialakítása a megvalósított Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékkezelési programja alapján 
címet viselő kutatás célja volt annak felderítése, hogy a felnőtt és kiskorú lakosság milyen 
ismeretekkel, attitűdökkel rendelkezik a hulladékhasznosítás, környezetkímélő hulladékkezelés 
terén, továbbá milyen helyi problémákat, nehézségeket vélnek felfedezni a hulladékkezelés 
gyakorlata során.  
 

2. A rendhagyó órákon tapasztalt problémakörök: 
 

A rendhagyó órák elején megvalósuló beszélgetésekből és fogalmi térképekből 
körvonalazódtak azok a problémák, melyek egyértelműen mutatják azokat a területeket, ahol még 
tennivalóink vannak. Bár a tanulók többsége tudja, hogy mit jelent a szelektív gyűjtés, és sokan 
gyűjtenek otthon szelektíven, mindez csupán 1 vagy 2 anyagfajtára terjed ki. Nem minden 
tanuló/család gyűjti szelektíven az összes anyagfajta szerint a hulladékot. A hulladékudvar 
fogalmát a tanulók nem ismerik, nem jártak még ott, nincs tapasztalatuk, hogy mit lehet oda vinni, 
mi a szerepe ennek a létesítménynek. További probléma, hogy a környezetkímélő hulladékkezelés 
arra terjed ki a fogalmaik szerint, hogy „nem szemetelek, összeszedem a szemetet.”, Kevés 

ismeretük, tapasztalatuk van arról, hogy mit lehet 
tenni annak érdekében, hogy „kevesebb szemetet 
termeljünk.”Meglepő, hogy a gyerekek egyáltalán 
nem tudják, hogy hova kerül a hulladék, mi 
történik vele. Nem ismerik, nem hallottak a Győr – 
sashegyi Regionális Hulladékkezelő Központról.  
 
 
 

3. A kérdőíves vizsgálat eredményeinek összegzése 
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      A kutatás során a célunk az volt, hogy feltérképezzük a tanulói attitűdök változását a 
foglalkozásokat követően. A kutatás során komplex metodikát alkalmaztunk: a megfigyelést, a 
beszélgetést, a fogalmi térkép készítést és a kérdőíves kikérdezést választottuk módszerként, 
melyek segítségével komplex képet 
kaphattunk a tanulók viszonyulásáról a 
kutatott téma irányában. A rendhagyó 
órákat követően 101 (8-10 éves korú) 
tanuló töltötte ki kérdőívünket. A 
kérdőívben nem csak az ismereteiket 
kívántuk a témával kapcsolatosan 
feltérképezni, hanem a magatartásukban 
bekövetkező változáso-kat is.  
 
 
3.1. Fogalmi térképek összegzése 
 

Vizsgálatunk egyik módszere a fogalmi térkép készítés volt. A fogalmi térkép lényege, hogy 
készítője egy adott fogalomhoz a saját logikája alapján kapcsolja az ismereteket, melyet 
élettapasztalatai, korábbi élményei, és tanulmányai alapján szerzett meg. A módszer kiválóan 
alkalmas az előzetes ismeretek feltárására egy tanulási folyamat elején, de ellenőrzésként is 
alkalmazhatjuk ugyanazon tanulási folyamat végén.  

Vizsgálatunk során a kérdőív első feladatában arra kértük a tanulókat, hogy a hulladék 
szóhoz kapcsolódóan egy grafikus vázlaton az összes lehetséges fogalmat ábrázolják. 

A fogalmi térképek készítése azt a célt szolgálta, hogy megállapítsuk, melyek a leggyakoribb 
fogalmak és fogalomsorok a gondolati térképeken, továbbá melyek azok a fogalmak, melyek az 
általunk vezetett foglalkozások eredményeként új ismeretként jelentek meg.  

Minden osztály esetében a rendhagyó órák egy beszélgetéssel, csoportalakítással és a 
csoportalakítást követően fogalmi térképek készítésével kezdődtek. A térképek nem egyénileg 
készültek, hanem csoportokban 4-5 tanuló részvételével. Jól nyomon követhetőek az 
ismeretekben bekövetkező változások, melyek egyértelműen a foglalkozások következményeként 
azonosíthatóak.  

A foglalkozásokat megelőző fogalmi térképek nagyon szűken asszociáltak a témára pl.: a 
szemét, kukásautó, néhány esetben az anyagfajták jelentek meg a térképeken, illetve a szemetes, 
kukás, kosz, büdös, környezet fogalmak. A foglalkozást követően készült fogalmi térképek mind 
mennyiségileg, mind minőségükben gazdagabbak voltak.  

Az alábbi két térkép szemlélteti a tanulók által a foglalkozások után készített munkákat: 
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Az összes előforduló fogalmakból kategóriákat alkottunk, melyet a 1. számú táblázat szemléltet.  
 

Kategóriák 
 

Válaszok száma 

anyagfajták 389  
szelektív gyűjtés 84 
hulladékfeldolgozás 108 
újrahasznosítás 55 
környezetvédelem 22 
egyéb 67 

  1. számú táblázat: A fogalmi térképeken előforduló fogalmak kategóriákba sorolva 
  

A legtöbb, a tanulók által leírt fogalom az anyagfajtákhoz kapcsolódott. (műanyag, fém, 
üveg, veszélyes hulladékok, zöld hulladék...)  
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Jelentős volt azon fogalmak száma is, melyek a hulladékfeldolgozáshoz kötődtek 
szorosabban. A foglalkozások után 14 tanuló fogalmi térképén szerepelt a „Sashegyi 
Hulladékfeldolgozó”, melyet a tanulók a foglalkozások elején szinte 100%-ban nem ismertek. A 
hulladékkezelés központjaként a foglalkozás előtt a Pápai úti telepet ismerték a tanulók.  

Jelentős volt azoknak a fogalmaknak a száma is, melyek a különböző műveletekhez 
kapcsolódtak a hulladékkezelés során. (aprítékoló gép 9, szemétpréselő gép 2, bálázó gép 7, ) A 
rendhagyó órák során a tanulók fényképeket is láthattak ezekről a gépekről.  

A szelektív gyűjtés kategóriában tartozó fogalmak között a szelektív sziget, hulladékudvar, 
szelektálás, szétválogatás fogalmak jelentek meg nagyobb számban, ami kedvező volt, hiszen a 
hulladékudvar ismertsége a foglalkozások előtt elenyésző volt, csupán 1-1 tanuló tudta 
osztályonként, hogy mi a hulladékudvar, és mit lehet oda vinni.  

A környezetvédelem kategóriában sok tanuló emelte ki a természetvédelem, 
környezetvédelem, környezetszennyezés kifejezéseket.  

 
A második kérdéssel arra kértük a gyerekeket, hogy folytassák a megkezdett mondatot: Azért 

fontos, hogy minél több hulladékot gyűjtsünk szelektíven, mert…………. 
 

Azért fontos, hogy minél több hulladékot gyűjtsünk 
szelektíven, mert...

34%

5%
59%

2% újrahasznosítás 

szemétlerakó hosszabb
időtartam

környezetvédelem

energiatakarékosság

 
1. számú diagram: A szelektív hulladékgyűjtés indokoltsága 

 
Ahogy a 1. számú diagram is mutatja a gyermekek válaszai között legnagyobb számban 

szerepeltek azok a gondolatok (59%), melyek a környezetvédelemmel voltak kapcsolatosak. Pl.: 
„környezetszennyezés és globális felmelegedés megakadályozása”, „nem szennyezzük a környezetet”, 
„takarékoskodunk az energiával”, „óvjuk a Földet, ezzel védjük a környezetünket és tisztán tarthatjuk a 
levegőt”) A tanulók 34%-a az újrahasznosítást emelte ki. PL.: „újra lehet őket hasznosítani így kevesebb 
lesz a hulladék.” Megjelent a gyermekek válaszaiban a két terület közötti összefüggések érzékelése 
is. „újrahasznosított hulladékkal kevésbé szennyezzük a környezetünket.” Több gyermek emelte ki 
válaszában (5%), hogy „tovább működik a hulladéklerakó és kevesebb teret veszünk el a természetből”, 
illetve „később fog megtelni a szeméttelep, és kevesebb erdőt vágnak ki.” Néhányan az energiatakarékosság 
szempontjából tartják fontosnak a szelektív hulladékgyűjtést.  
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A 3. kérdésben a tanulók feladata az volt, hogy írjanak példát, hogyan lehet a hulladékok 
keletkezését csökkenteni! A tanulók válaszait kategorizálva a következő tapasztalataink voltak: A 
tanulók 28 %-a a szelektív hulladékgyűjtést emelte ki válaszában, melyet a 2. számú diagram is 
szemléltet. 23%-uk a tudatos vásárlást hangsúlyozta (Pl.: vásárláskor nem kérünk műanyag táskát, csak 
olyan dolgokat vásárolunk, ami feltétlenül szükséges”), mely nagyon jó eredménynek mondható, hiszen 
lényeges, hogy olyan életmódot alakítsunk ki, mely hosszú távon fenntartható és az ökológiai 
lábnyom csökkentéséhez vezet. A válaszok 21 %-a kapcsolódott az újrahasznosításhoz, a válaszok 
között szerepelt többek között az üdítős üvegek többszöri utántöltése, hulladékból ajándékok 
készítése....)  
A gyerekek 10 %-a emelte ki a komposztálást, 5%-a azt, hogy még a lejárati idő előtt kell 
elfogyasztani az élelmiszereket, hogy ne kerüljenek kidobásra, továbbá 3 %-uk a takarékosságra 
hívja fel a figyelmet.  
 

A hulladékok keletkezésének csökkentése

21%

5%

10%

28%

23%

3% 6% 4%

újrahasznosítás

lejárta előtt fogyasszuk el az
élelmiszert
komposztálunk

szelektív gyűjtés

tudatos vásárlás

takarékosság

egyéb

textil táska

 
2 .számú diagram A hulladékok keletkezésének csökkentése 

 
        A Szelektíven gyűjtitek-e a hulladékot a családban? kérdésre a tanulók 94%-a válaszolt 
igennel (3. számú diagram), ami elég jó aránynak mondható. Azonban, ha külön megnézzük a 
különböző anyagfajtákat, akkor már eltéréseket tapasztalhatunk. 
 

Szelektív hulladékgyűjtés aránya a gyerekek között

6%

94%

nem

igen

 
3. számú diagram: A szelektív hulladékgyűjtés aránya a gyerekek között 
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      A 2. számú táblázat azt mutatja be, hogy a különböző anyagfajtáknak milyen a válogatási 
gyakorisága. Látható, hogy leginkább a műanyag hulladék szelektív gyűjtése jellemző (91%), ezt 
követi a papír (86%), majd az üveg (82%), a fém (66%), veszélyes hulladék (55%) és végül a 
komposzt (25%), ami nyilván legnehezebben megoldott a főleg panel lakásokban lakó családok 
számára. Pozitív eredménynek, mondható, hogy a magatartásváltozásnál többen megjegyezték, 
hogy jobban odafigyelnek a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére.  

 
Papír  
(%) 

Műanyag (%) Üveg  
(%) 

Fém  
(%) 

Komposzt 
(%) 

Veszélyes 
(%) 

igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem

86 14 91 9 82 18 66 34 25 75 55 45 

2. számú táblázat: A különböző anyagfajták válogatási gyakorisága 
 
       Kutatásunk során vizsgáltuk a hulladékudvarok ismertségét is. A Szoktál – e a szüleiddel 
hulladékudvarba menni? kérdésre adott válaszok gyakoriságát a 4. számú diagram mutatja be. A 
gyerekek 75%-a nem járt hulladékudvarban, ezt a foglalkozások előtti beszélgetés is alátámasztja. 
Osztályonként elvétve tudta egy-egy gyermek, hogy mi az a hulladékudvar és mit lehet odavinni. 
A 4. számú diagram azt mutatja, hogy a tudatosító foglalkozást követően csupán a tanulók 1 %-a 
nem tudta, hogy mi a hulladékudvar. Természetesen a családi hulladékgyűjtési szokások, és 
szállítási lehetőségek határozzák meg azt, hogy egy gyermek eljut-e ilyen helyre, de az iskolában 
megszerzett információkkal felvértezve esetleg többen is megkérik a szüleiket, hogy nézzék meg, 
miről tanultak az iskolában. A hulladékudvarba szállított anyagok közül a gyerekek leginkább az 
építési törmeléket emelték ki, továbbá a műanyag, üveg hulladékot, régi bútorokat, megmaradt 
festéket, veszélyes hulladékokat.  
 

Hulladékudvarba járás gyakorisága

75%

1%

24%
nem

nem tudom, hogy mi az a
hulladékudvar

igen

 
4. számú diagram: Hulladékudvarba járás gyakorisága 

 
     A hová kerül a hulladék Győr és környékén az elszállítást követően? (5. számú 
diagram) kérdésre a tanulók 86%-a választotta a Sashegyi Hulladékkezelő Központot, ami 
nagyon jó eredmény, hiszen az óra eleji beszélgetés során kiderült, hogy a gyerekek egy- egy ritka 
kivétellel nem ismerik, nem hallottak róla, nem tudják, hogy mi történik a hulladékfeldolgozás 
során.  
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Hová kerül a hulladék Győr és környékén az elszállítást 
követően? 

9%

86%

5%

Pápai úti szemétlerakó

Sashegyi Hulladékkezelő
Központ

Hulladékudvar

 
5. számú diagram Hová kerül a hulladék Győr és környékén az elszállítást követően? 

 
     A komposztálás pozitív hatásának kifejtésekor szinte minden tanuló azt fogalmazta meg, hogy 
tápanyagot lehet belőle előállítani, újrahasznosul a biológiailag lebomló hulladék...(Pl.: „A 
komposztálható hulladék szerves trágyaként gazdagítja a földet.” „A komposztált zöldhulladékból tápanyagot 
nyer a talaj.” ) 
 
     A 10. kérdés során (Mit gondolsz, változott-e a magatartásod, viselkedésed a hulladékos 
foglalkozást követően? ) a megkérdezett tanulók 67 %-a válaszolta azt, hogy változott a magatartása. 
A nemmel válaszolók közül (33%) néhányan megfogalmazták a nyitott kérdésre, hogy „nem 
változott a magatartásom, mert eddig is odafigyeltem a környezetemre”.  
     A magatartásváltozás különböző formákban érhető tetten. A tanulók 34%-a adott olyan 
választ, amely azt mutatta, hogy a szelektív gyűjtésben megvalósuló korábbi gyakorlatban történt 
változás. „Már a legtöbb hulladékot a szelektívbe viszem”, „Jobban átgondolom, hogy mit hová dobok.” A 
válaszok között találunk néhány olyan válaszadót is, aki elkezdte a szelektív gyűjtést (16%), aki 
többször használja a dolgokat, újrahasznosít a háztartásban (15%), vagy aki jobban odafigyel arra, 
hogy nem szemetel (12%).  
Kisebb arányban születtek olyan válaszok, amelyek az érdeklődés felkeltődésére vonatkoztak, a 
tudásgyarapodásra („Abban, hogy sok - sok okos dolgot tanultam meg a hulladékok szelektív gyűjtésével és 
felhasználással kapcsolatban”), vagy arra, hogy az illető környezetbarátabb lett, jobban odafigyel a 
környezetére, illetve a vásárlások során tanácsokat ad a szüleinek a tudatosabb vásárlói 
döntésekhez. („Szólok, hogy ne vegyünk feleslegesen sok dolgot, és ne vegyünk szatyrot.”) 
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A magatartásváltozás formái
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6. számú diagram A magatartásváltozás formái 

 
Összegzés, javaslatok megfogalmazása 

 
A rendhagyó órák céljai a következők voltak:  

 A tanulók ismerjék meg a hulladék fogalmát, fajtáit és a gyűjtési lehetőségeket.  

 Tájékozódjanak a szelektív hulladékgyűjtés elméletéről, gyakorlatáról, a hulladékok 
feldolgozásáról, újrahasznosításáról közvetlen környezetükben.  

 A foglalkozás során elsajátított ismereteket, továbbá a szelektív hulladékgyűjtést képesek 
legyenek a gyakorlatban is megvalósítani 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 
megőrzéséhez, gyarapításához.  

 
Az órák során sikerült a kitűzött célokat megvalósítani. Játékos módon, a tanulók 

tevékenykedtetésével, aktív részvételével dolgoztuk fel a környezetkímélő hulladékkezelés és 
tudatos fogyasztás kérdésköreit. A vizsgálat alapján elmondható, hogy a tanulók tudásában, 
magatartásában pozitív változások következtek be.  

A foglalkozásokat követően készült fogalmi térképek mind mennyiségileg, mind minőségileg 
gazdagodtak. Jelentős volt azon fogalmak száma, melyek a hulladékfeldolgozáshoz kötődtek 
szorosabban. Itt szerepelt 14 tanuló fogalmi térképén a „Sashegyi Hulladékfeldolgozó”, mely a 
tanulók szinte 100%-ának ismeretlen volt, azonban az órák során fényképeken is láthatták az itt 
zajló műveleteket, folyamatokat. Kérdőívünk is megerősítette, hiszen a tanulók 86 %-a tudta a 
foglalkozást követően, hogy hova kerül a hulladék az elszállítást követően és mi történik vele. A 
szelektív gyűjtés kategóriába tartozó fogalmak között a szelektív sziget, hulladékudvar, 
szelektálás, szétválogatás fogalmak jelentek meg nagyobb számban. A hulladékudvar ismertsége a 
foglalkozások előtt elenyésző volt, csupán 1-1 tanuló emelte fel a kezét osztályonként, aki tudta, 
hogy mi a hulladékudvar, és mit lehet oda vinni. Ezt a kérdőív 6. kérdése is megerősítette, hiszen 
a foglalkozást követően egy-egy gyermek kivételével mindenki tudta, hogy mit lehet a 
hulladékudvarba bevinni és mi a jellemzője az udvaroknak.  
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A hulladékok keletkezésének csökkentésére is rengeteg és sokszínű választ kaptunk. A 
tanulók 28 %-a a szelektív hulladékgyűjtést emelte ki válaszában, 23%-uk a tudatos vásárlást 
hangsúlyozta (Pl.: vásárláskor nem kérünk műanyag táskát, csak olyan dolgokat vásárolunk, ami feltétlenül 
szükséges”), mely nagyon jó eredménynek mondható, hiszen lényeges, hogy olyan életmódot 
alakítsunk ki, mely hosszú távon fenntartható és az ökológiai lábnyom csökkentéséhez vezet. A 
válaszok 21 %-a kapcsolódott az újrahasznosításhoz, mely válaszok között szerepelt többek 
között az üdítős üvegek többszöri utántöltése, hulladékból ajándékok készítése....) A gyerekek 
10 %-a emelte ki a komposztálást, 5%-a azt, hogy még a lejárati idő előtt kell elfogyasztani az 
élelmiszereket, hogy ne kerüljenek kidobásra, továbbá 3 %-uk a takarékosságra hívja fel a 
figyelmet. Ez is megerősíti azt, hogy már nem egyszerűen az a cél, hogy szelektáljunk, hanem az, 
hogy hogyan szervezzük meg életünket, fogyasztói szokásainkat környezettudatosabban, 
takarékosabban.  

A tanulók attitűdjei a környezettudatosságban jelentősen változtak. A megkérdezett tanulók 
67 %-a válaszolta azt, hogy változott a magatartása. A nemmel válaszolók közül (33%) néhányan 
megfogalmazták a nyitott kérdésre, hogy „nem változott a magatartásom, mert eddig is odafigyeltem a 
környezetemre”.  

A pozitív attitűdök különböző formákban érhetők tetten. A tanulók 34%-a adott olyan 
választ, amely azt mutatta, hogy a szelektív gyűjtésben megvalósuló korábbi gyakorlatban történt 
változás. „Már a legtöbb hulladékot a szelektívbe viszem”, „Jobban átgondolom, hogy mit hová dobok.” A 
válaszok között találunk néhány olyan válaszadót is, aki elkezdte a szelektív gyűjtést (16%), aki 
többször használja a dolgokat, újrahasznosít a háztartásban (15%), vagy aki jobban odafigyel arra, 
hogy nem szemetel (12%). Kisebb arányban születtek olyan válaszok, amelyek az érdeklődés 
felkeltődésére vonatkoztak, a tudásgyarapodásra, vagy arra, hogy az illető környezetbarátabb lett, 
jobban odafigyel a környezetére, illetve a vásárlások során ad tanácsokat a szüleinek a tudatosabb 
vásárlói döntésekhez. („Szólok, hogy ne vegyünk feleslegesen sok dolgot, és ne vegyünk szatyrot.”) 

A foglalkozásokon hospitáló pedagógus kollégák megerősítették a tevékenység szükségességét, 
és elmondták, hogy nagyon sok olyan információt szereztek a környezetkímélő hulladékkezeléssel 
kapcsolatban, amiről még eddig nem hallottak.  
 
Javaslatok, ötletek:  
 

 Hosszú távú projektek kidolgozása, melyek lehetővé teszik, hogy a Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi (112) településére eljussanak a 
„rendhagyó természetismeret órák” és az ahhoz készült oktatócsomagok, óravázlatok.  

 Szükséges olyan speciális oktató anyagok kidolgozása, mely tartalmaz egy rövid filmet 
Győr – sashegyi Regionális Hulladékkezelési Központról, továbbá olyan képeket, vagy 
diákat, melyek odautazás nélkül is bemutatják a központ működését.  

 Vándorkiállítások megszervezése az iskolákban, mely interaktív formában mutatja be a 
„hulladék útját, a hulladékgazdálkodási rendszer működését, a környezettudatos 
hulladékkezelés fontosságát. 

 Tanártovábbképzések, műhelymunkák megszervezése a közoktatásban dolgozó 
pedagógusok részére. 
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 Gyermek pályázatok, a Győr - sashegyi Regionális Hulladékkezelési Központ munkájához 
kapcsolódóan. 

 Iskolai családi programok szervezése Pl.: Hulladékos Napok.... a  szülők bevonásával. 
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