
A hulladék kezelése 
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Projektoktatás tervezete 



Cél: A tudatosabb hulladékkezelés 

PROBLÉMA: 

A nem mindenre 
kiterjedő hulladékkezelés 

A hulladék 
mennyiségének 
növekedése 

Az iskolán 
felhalmozott 
hulladék 
mennyisége 

A hulladék 
sokrétűsége 

A nem tudatos 
hulladékgyűjtés 

A hulladék nem 
tudatos 
hasznosítása 

A hulladék 
veszélyei 



Projekttervezet 

Célcsoport: 15-16 éves diákok 
Iskola: Ipari Szakközépiskola Komárno 
Szakirány: Elektrotechnika, gépészet és műszaki információs szolgáltatások 
Diákok száma: max. 28 
A projekt időtartama: 3 nap 
A projekt helyszíne: az iskola 
A téma választás okai – alcélok :  
 aktuális probléma felvetése 
 tudatos felnőtté válás 
 környezettudatos életmód 
 a hulladékfajták megismerése 
 a hulladékkezelés módja 
 Reduce -Reuse – Recyle – Recovery fogalmak megértése   
 



Projekttervezet 



1. nap 
Módszer Tevékenység Helyszín Időtartam 

Ötletbörze, vita A problémák megfogalmazása: 
„Milyen  problémák merülnek fel a 
hulladék keletkezésével 
kapcsolatban?” 
 
A diákok által megfogalmazott 
problémákat felírjuk a táblára, majd 
vita a projektre való ráhangolás. 

Tanterem 30 perc 



1. nap 
Módszer Tevékenység Helyszín Időtartam 

Megvitatás, frontális 
ismertetés, diszkusszió 

A projekt ismertetése és szervezése: 
•A diákokat a tanár tájékoztatja a 3 
nap programjáról, majd ismerteti a 
projekt kimenetelét (HTML 
formátumban feldolgozott 
információs anyag elkészítése a 
szerzett és begyűjtött információk 
alapján) 
•Felhívja a diákok figyelmét a 
portfóliók készítésére, amivel 
minden csapattag dokumentálja a 
egyéni munkáját. 
•A tanár tájékoztatja a diákokat a 
projekt értékeléséről. 
•Kialakítják a 4 tagú 
munkacsoportokat és a csoportokon 
belül a szerepek elosztását. (csoport 
vezető, jegyzetelő, fotós/videós, 
HTML szerkesztő) 

Tanterem 30 perc 



1. nap 
Módszer Tevékenység Helyszín Időtartam 

Csoporton belőli 
diszkusszió, terep 
feltárása 

Feladat felvázolása: 
„Végezz el kutatómunkát az iskola 
egyik szaktantermében a nap végén 
keletkezett kommunális hulladék 
fajtáiról! Készíts statisztikai felmérés 
a kommunális hulladék 
összetételéről (papír, üveg, 
műanyag, bio hulladék, egyéb).” 
Tevékenység: 
Megfigyelésre alkalmas 
szaktanterem kiválasztása minden 
csoport esetében más és más, 
amelyben megvizsgálják a nap 
végén, hogy milyen hulladék és 
milyen arányban gyűlt össze. 

Tanterem 10 perc 



1. nap 
Módszer Tevékenység Helyszín Időtartam 

Videó film 
megtekintése, 
diszkusszió, vita 

Motiváció: „Március 1. Az újrapapír 
világnapja” 
Az egész osztállyal megtekintjük a 
filmet majd csoportokat alkotva keresik 
a diákok (Save our Planet, save the life 
 http://www.youtube.com/watch?v=b-
oeHbd7Lbg&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=kG
Ti_VrnEhY) 

Multimédiás 
szaktanterem  

30 perc 

http://www.youtube.com/watch?v=b-oeHbd7Lbg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b-oeHbd7Lbg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b-oeHbd7Lbg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kGTi_VrnEhY
http://www.youtube.com/watch?v=kGTi_VrnEhY


1. nap 
Módszer Tevékenység Helyszín Időtartam 

Csoportmunka 
Diszkusszió 
kérdőíves 
felmérés 

•„Környezetvédelmi_kvíz” - kvíz segítségével 
összehasonlítják egymást a csoportok, hogy 
mennyire élnek környezettudatosan. 
•http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.h
u/files/kerdoivek/kornyezetvedelmi_kviz.pdf  
•Hulladék lista 
„A napi tevékenységetek során milyen hulladék 
keletkezik?  
Készítsetek listát, hogy egy napi 
tevékenységetek során milyen hulladék 
keletkezik, azokat kategorizáljátok, környezetre 
ártalmas és a környezetre nem veszélyes 
hulladék szerint!” 
Hasznos 
linkek:(http://diak.hulladekboltermek.hu/, 
http://utajovobe.eu/oktatasi-
segedlet/hulladekgazdalkodas ) 
Kérdőíves felmérés: „szelektív kérdőív” 
Csoporton belül mindenki kitölti a kérdőívet, 
majd együtt kiértékelve a csoportok 
beszámolnak az eredményről. 

Számítógépes 
szaktanterem 

20 perc 

http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/files/kerdoivek/kornyezetvedelmi_kviz.pdf
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/files/kerdoivek/kornyezetvedelmi_kviz.pdf
http://diak.hulladekboltermek.hu/
http://utajovobe.eu/oktatasi-segedlet/hulladekgazdalkodas
http://utajovobe.eu/oktatasi-segedlet/hulladekgazdalkodas
http://utajovobe.eu/oktatasi-segedlet/hulladekgazdalkodas


1. nap 
Módszer0 Tevékenység Helyszín Időtartam 

Játék 
(memória) 

Játék: Lazítsunk! – memóriafejlesztés 
(PEXESO) 
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek
.hu/jatek/ 
Minden csoport kijelöl egy tagot, aki 
képviseli a csoportot. Melyik csoport találja 
meg a legrövidebb idő alatt a 
memóriakártyák párjait. 

Számítógépes 
szaktanterem 

30 perc 

http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/jatek/
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/jatek/


1. nap 
Módszer Tevékenység Helyszín Időtartam 

megfigyelés, 
jegyzetelés, 
dokumentálás 
(fotók és videó 
készítése), 
interjú 

Kutatómunka: 
„Végezz el kutatómunkát az oktatási 
tevékenység során keletkezett hulladék 
típusairól az iskolán! (elektronikai 
laboratóriumok hulladékai, 
papírhulladék)” 

elektrotechnikai 
laboratóriumok, 
elektrotechnikai 
gyakorló 
műhelyek, 
gépészeti 
laboratóriumok 
gépészeti 
gyakorló 
műhelyek 

2 óra 

mérés A kiválasztott szaktanteremben 
keletkezett kommunális hulladék 
szelektálása és statisztikai felmérése. 
  
(Munkavédelmi eszközök: Gumikesztyű, 
köpeny, csipesz, szemetes zsák) 

A csoport által 
kiválasztott 
szaktanterem. 

1 óra 



2. nap 
Módszer Tevékenység Helyszín Időtartam 

Csoporton 
belüli 
kooperáció 

A feladat ismertetése: 
HTML dokumentum létrehozása 
A csoportok az összegyűjtött információk és 
kutatómunka során szerzett tapasztalatok 
feldolgozása. 
Hosszú távú tervezetek készítése, amely a 
lehető legjobb hulladékkezelést eredményezi 
az iskolán. 

Számítógépes 
szaktanterem  

Egész nap 

Interaktív 
vita 

„Virtuális közösségi ötletgyár” 
 facebook-os fórum megnyitása a hulladék 
felhasználasi ötletekről , 
amelynek megnyitása reggel 8:00-tól. 

Számítógépes 
szaktanterem  

20 perc a 
nap elején 

Diszkusszió A délután folyamán a facebookos 
hozzászolások kiértékelése, és azok 
felhaszálása a HTML dokumentumhoz. 

Számítógépes 
szaktanterem  
 

(délután 
15:00 óra 
után) 

Frontális 
ismertetés, 
diszkusszió 

“Hasznos vacakok” gyártása 
A 3. nap programjának ismertetése. 
Motiváció  
“Készíts használható tárgyat hulladékból” 
Diákok felhívása a másnapi tevékenységre. 

Számítógépes 
szaktanterem  
 

20 perc 



3. nap 
Módszer Tevékenység Helyszín Időtartam 

Bemutatóval 
összekötött 
előadás 

HTML dokumentum bemutatása. Számítógépes 
szaktanterem 

4 óra 

Kiállítás  “Hasznos vacakok” bemutatása Olvasóterem/ 
könyvtár 

Az egész nap 
folyamán 

Értékelés A modell/makett értékelést a 
diákok egymás között végzik 
A HTML dokumentumot 
formai/esztétikai kivitelezését a 
diákok pontozzák, a tartalmat a 
tanár pontozza 

Számítógépes 
szaktanterem 

Egyidejűleg/ 
párhuzamosan a 
napi 
tevékenységekkel 



A projekt értékelése 

• Tanár 

• Diákok 

• Diákok 

• Diákok  • Tanár 

• Diákok 
Csoport- 

munka  

és egyéni 
portfóliók 

Projekt- 

termék 

Prezentáció Önértékelés 



Néhány példa az értékelő eszközökre 



Tantárgyak közötti kapcsolat 

• Anyanyelv és idegen nyelvek 

• Kémia 

• Matematika 

• Informatika 

• Elektronika 

• Anyagtan 

• Polgári nevelés 

• Etika és vallási oktatás 

 

 



Felhasznált irodalom 

Ganajová M, Kalafutová J,Müllerová V, Siválová M. 2010. Projektové 
vyučovanie v chémii. Didaktická príručka pre učiteľov základných 
škôl. Bratislava : ŠPÚ, 2010. ISBN 978-80-8118-058-3. 

http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/hulladek/ 
http://www.dynamoeffect.org/public/trasmission/documents/437.pdf 
http://www.humusz.hu/ 
 
 
A prezentációban felhasznált képek forrása: 
• http://www.felsofokon.hu/nyuszi-ul-a-fuben/2012/02/04/a-

hulladek-nem-szemet 
• http://biokiskert.postr.hu/cimke/t%C3%A9r 
• http://www.stromzivota.sk/programy-stromu-zivota/ 
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Köszönjük a figyelmet 

©Szarka Katalin, Kálosi Péter, 2012  


