KONKURS EKOLOGICZNY

Mistrz Recyklingu Maks
porządkuje odpady
IV edycja Ogólnopolskiego konkursu dla dzieci szkół podstawowych 2016/17
nt selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych
W tym odpadów opakowaniowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Partnerzy projektu:
Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Firma Byś - Wojciech Byśkiniewicz
Fundacja Chlorofil – organizacja i koordynacja
Akcja spełnia wymogi publicznych kampanii edukacyjnych określone w art. 4 pkt 9. ustawy z dnia 11 września 2015 roku o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r, poz.1688) a także w myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Cel konkursu:
Edukacja ekologiczna dzieci klas 3-7 szkół podstawowych na temat
selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
opakowaniowych.
Zasięg konkursu: w poprzedniej III edycji :
Nadesłano prace konkursowe ze 115 placówek szkół podstawowych
Zasięg konkursu w bieżącej IV edycji
Prace nadesłało 176 ekozespołów ze 118 szkół
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Otrzymaliśmy patronaty honorowe z 16 Urzędów Marszałkowskich
Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną w jednostkach samorządowych –
w urzędach :
• We wszystkich gminach
• We wszystkich powiatach
• W większości miast
Wsparcie informacyjne samorządów: w naszej kampanii otrzymaliśmy ok.
100 informacji na stronach internetowych urzędów i instytucji m.in.
Miasto Gliwice, Gdynia, Elbląg, Łódź, Warszawa.
Zrealizowaliśmy jedną audycję radiową nt. konkursu z podcastem na stronie
internetowej Radio dla Ciebie z linkiem do strony konkursu.

Wybraliśmy 15 przedmiotów codziennego użytku na prąd lub baterie i pomyśleliśmy, że w I etapie naszej gry, trzeba będzie je złapać, a
Dla III etapu gry stworzyliśmy mapę występowania 12 rud metali w 22 miejscach na świecie. Przykładowo po zebraniu 600 kg miedzi w

Nowa aplikacja edukacyjna
Liga elektrorecyklingu
W tym roku nasza akcja
informacyjna koncentrowała się
wokół oszczędności surowców
wtórnych, zwłaszcza metali
obecnych w odpadach
opakowaniowych, komunalnych i
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
„Liga Elektrorecyklingu” to NOWA
gra edukacyjna, która ma uczyć o
wartości surowców wtórnych
zawartych w elektroodpadach.

Przebieg gry:
Wybraliśmy 15 przedmiotów codziennego użytku na
prąd lub baterie i pomyśleliśmy, że w I etapie naszej
gry, trzeba będzie je złapać, a następnie poddać
analizie materiałowej w wirtualnym skanerze, aby
dowiedzieć się z jakich materiałów i surowców wtórnych
są zbudowane.

Przebieg gry:
•

W II etapie gry, gdy gracz zdobył już wiedzę o przedmiocie, kawałki tych przedmiotów
(po wirtualnym zmieleniu) spadają z góry ekranu, a gracz je łapie i rozdziela do
czterech różnych pojemników: na metale, na cenne metale, dla niebezpiecznych
substancji i dla innych materiałów. Gracz może monitorować stan zbiórki surowców w
indexie gry.

•

Dla III etapu gry stworzyliśmy mapę
występowania 12 rud metali w 22
miejscach na świecie. Przykładowo po
zebraniu 600 kg miedzi w II etapie, w III
etapie można wybrać jedno z 3 miejsc
wydobycia miedzi na świeci i zaoszczędzić
jej wydobycie. Chcieliśmy uwzględnić
wiedzę na temat globalnego charakteru
obrotu wydobytymi ze złóż surowcami
naturalnymi, bez podawania przyczyn
geopolitycznych, podając jedynie
informacje z geografii i geologii
występowania złóż na świecie. Nasza
mapa uczy występowania zasobów
naturalnych i tego, że np. wydobycie
miedzi, możemy dziś zaoszczędzić
zarówno w Polsce jak i w Chile.

Jeśli nie zbieramy surowców wtórnych i nie oddajemy ich do
recyklingu, stan naszej planety pogarsza się. Kondycja Ziemi jest
przedstawiona graficznie; mamy 5 różnych etapów
zanieczyszczenia. Na dole ekranu umieszczony jest potwór
wysypiskowy, pożerający wszystkie surowce wtórne, których nie
zebrał gracz. Jeśli gracz dopuści do “wygaśnięcia” planety, zostaje
wykluczony z gry.

Gra jest dostępna bezpłatnie w Google Play i Apple Store pod adresem:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Fundacja+Chlorofil
https://itunes.apple.com/us/app/liga-elektrorecyklingu/id1331944691?mt=8

I ogólnopolska rozgrywka Liga Elektrorecyklingu 2018
W trakcie trwania konkursu ogłosiliśmy pierwszą ogólnopolską rozgrywkę w grę Liga
Elektrorecyklingu. Liczyliśmy punkty w 120-to sekundowych rozgrywkach dla
uczestniczących placówek, ekozespołów i poszczególnych graczy.
W grę zagrano łącznie 30 500 razy, co daje łączny czas edukacji o elektrorecyklingu:
Ponad 1016 godzin!
Od 15.01 do 30.03. 2018 w grę zagrało 1803 Graczy tworzących 938 zespołów gry.

I ogólnopolska rozgrywka Liga Elektrorecyklingu 2018
Pierwsze miejsce zdobywa szkoła:
Szkoła Podstawowa w Drzewcach z wynikiem
2603227 punktów.
Drugie miejsce zdobyła szkoła:
Szkoła w Lubyczy Królewskiej z wynikiem
2182647 punktów.
Na trzecim miejscu znalazła się szkoła:
Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gromniku
z wynikiem 1145887 punktów.
Najwięcej punktów w pojedynczej rozgrywce
zdobyła:
Iskierka z zespołu klub naszej ziemi ze Szkoły
PSP nr 1 w Rykach.

WYNIKI ROZGRYWKI
Pierwsze miejsce wśród graczy
zdobyła:
Zuza z zespołu Klasy 6 ze Szkoły Podstawowej w
Drzewcach.
Drugie miejsce zdobył:
Mateusz Ogonowski z zespołu ekoklasy ze
Szkoły w Lubyczy Królewskiej.
Na trzecim miejscu znalazła się:
Julia Wójcik z zespołu 5 B ze Szkoły
Podstawowej im W. Witosa w Gromniku

Uczestnicy konkursu mogli korzystać swobodnie ze wszystkich naszych
aplikacji konkursowych.
Oto one:
Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady
Podczas gry uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami
segregowania odpadów w nowoczesnej sortowni:
Gra prezentuje pięć etapów sortowania odpadów komunalnych z
wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii ( BAT):
sit obrotowych, elektromagnesów, skanerów optycznych i prądów
wirowych.
Podczas gry kierujemy do recyklingu surowce zawarte w 21 przedmiotach
codziennego użytku. Uczestnicy selekcjonują: odpady niebezpieczne,
metale żelazne i nieżelazne, papier i tekturę oraz tworzywa sztuczne,
przede wszystkim PET i folie.

Aplikacja Lider Elektrorecyklingu
Uczestnicy uczą się podczas gry:
•

•
•

Co to są odpady zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
Gdzie powinny trafić w wyniku selektywnej zbiórki
Jak przebiega demontaż przykładowego
przedmiotu w profesjonalnym zakładzie
demontażu odpadów zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Przebieg gry Lider Elektrorecyklingu
•

Na początku aplikacji znajdują się treści
edukacyjne nt znaczenia selektywnej zbiórki
odpadów ZSEiE

Podczas
pierwszego etapu
gry, gracz
identyfikuje sprzęt
elektryczny i
elektroniczny w
typowej kuchni.

Następnie gracz kieruje
stare niepotrzebne
sprzęty zagracające
piwnicę do właściwych
pojemników
selektywnej zbiórki.
Odpady ZSEiE
kierowane są odrębnie.

Kolejny etap gry to wirtualny
demontaż odpadu - tutaj
starej lodówki w profesjonalnym zakładzie
demontażu sprzętu EiE.
Gracz musi rozwiązać
problem: prawidłowo usunąć
szkodliwy gaz z kompresora
urządzenia.

Aplikacja Kultura segregacji
Na czym polega kultura segregacji? Na
segregowaniu odpadów do właściwych
pojemników. Dowiemy się, czy segregujemy
w prawidłowy sposób, rozwiązując 9 quizów i
czytając 6 tablic informacyjnych.
Spośród 40 różnych przedmiotów i
opakowań odpadowych niektóre nie nadają
się do recyklingu i nie segregujemy ich do
pojemników na surowce wtórne, choć
mogłoby wydawać się inaczej.
Poznamy też przedmioty z recyklingu
papieru, tworzyw sztucznych, szkła, stali i
aluminium

Pytania otwarte IV edycji konkursu:
1. Jakie surowce wtórne pochodzące z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego poddajemy recyklingowi? Podaj przykłady.
2. Jakie zastosowania ma srebro we współczesnym świecie, w technice i elektronice?
3. W jaki sposób oddzielamy metale żelazne i nieżelazne w nowoczesnej sortowni odpadów?
Za pomocą jakiej techniki? Podaj przykłady przedmiotów wykonanych z metali
nieżelaznych.
4. Stwórz galerię przedmiotów z recyklingu z użyciem odpadowych surowców wtórnych takich
jak m.in. tworzywa sztuczne, tektura czy metale oraz inne surowce wtórne. Mogą to być
przedmioty pochodzące z recyklingu, makiety nowych wynalazków zabawek, przedmiotów
użytkowych, a nawet pomocy dydaktycznych.
5. W produkcji opakowań wielomateriałowych często wykorzystujemy aluminium. Oceń
korzyści i straty jakie wynikają z jego zastosowania.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszone ekozespoły,

Oceniamy prace konkursowe w trzech kategoriach:
Kat I. Prace plastyczne i artystyczne
Kat II. Multi-media
Kat III prezentacje, ankiety, prace pisane tradycyjnie
Kryteria oceny JURY:
Oryginalność w podjęciu tematu,
Staranność wykonania, estetyka,
Wysoki poziom merytoryczny i wiedza uczestników.
Bonus: praca zespołowa i różnorodność nadesłanych prac
Przyznajemy ponadto:

Nagrody indywidualnie dla wybitnych uczestników w ekozespołach
Nagrody dla 3 najlepszych ekozespołów w rozgrywce Liga Elektrorecyklingu

Pytania konkursowe były o wiele trudniejsze niż w roku ubiegłym.
Odpowiedź na pytania otwarte wymagała aktywnych metod dydaktycznych od opiekunów ekozespołów,
a od uczestników :
• wspólnego działania
•Uważnej obserwacji rzeczywistości
•Wyszukiwania wartościowych informacji w wielu źródłach
•Uczenia przez rozwiązywanie problemów, a tym samym odkrywania
•Łączenia teorii z praktyką
•Analizy danych i wyciągania wniosków
Zadania wymagały większego stopnia samodzielności uczestników i dużej kreatywności,
stąd dużo więcej jest prac z klas 5, 6 i przede wszystkim 7 niż 3 i 4
W odpowiedzi na pytanie I
Jakie surowce wtórne pochodzące z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego poddajemy recyklingowi? Podaj przykłady.
Uczestnicy najczęściej sięgali do różnych form graficznych: diagramów, plakatów,
Tablic informacyjnych, wykresów, a więc prac w kategorii I

Inspiracja srebrem
Dużą inspiracja cieszyło się pytanie 2 nt wykorzystania srebra we współczesnym świecie
Fajnie nagrały to w formie mp3 eko-pandy z Muszyny kwitując: srebro to nie tylko biżuteria
Rąbin praca ucznia kl IV pt srebro w obiektywie, nawiazuje do historii srebra w fotografii
Dużo ciekawych plansz dydaktycznych i gra planszowa w kopalni srebra to kilka przykładów
O srebrze i elektrosmieciach mamy w tym roku kilka utworów wierszowanych m.in. Z Redkowic, Libuszy,
Wyrozebów-Podawców czy Nowogardu.
Najtrudniejsza okazała się odpowiedź na pytanie 5:
porównanie korzyści i strat w używaniu aluminium do opakowań wielomateriałowych.

Najwięcej mamy tu prezentacji ppt, film inspitrowany programami naukowymi w pracowni chemicznej z
Krotoszyna, prace graficzne oraz analizę SWOT z Libuszy.
Pomimo trudnej tematyki, mamy kilka ekozespołów dzieci z klas 3-cich i 4-tych, które świetnie poradziły
sobie z tematami w sposób plastyczny: pociąg z surowcami „Eko-gości” z Brenia czy Księga Drugie
Życie Metali Ekodzieciaków z Wieszczęt

Bonus za pracę zespołową i różnorodność działań
Kreatywnie i wszechstronnie podeszły do konkursu nauczycielki zgłaszające
2 lub więcej ekozespołów , wykorzystały w pracy różne środki dydaktyczne i metody poszukujące w pracy z uczestnikami,
prowadziły dzieciaki aktywnie przez problematykę pytań, inspirując je do podjęcia wyzwania i pokazały im, że o odpadach
i surowcach można opowiadać ciekawie i z pasją:
Najbardziej różnorodne prace nadeszły z:
SP 16 Gdynia Ekodrużyna film o surowcach wtórnych w elektrosprzęcie, pokazujący tez skalę zaśmiecenia
planety, książka-ulotka nt srebra, działanie twórcze ukwiecony kosz na śmieci, animacja -ekonakręteczka,
teaman, green man i panna la recycling byli bohaterami filmu o zabawkach z nakrętek
Krotoszyn film o aluminium przeczytany w pracowni z dużą wiedzą nt cech charakterystycznych i wykorzystaniu oraz o
jego toksyczności, są też bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne z recyklingu: płuco, staw kolanowy model oczyszczalni i
film z lekcji o tym jak działa
Libusza bardzo ciekawe, dobre merytorycznie prezentacje z muzyką i lektorem, sombereo z płyt, naszyjnik z CD,
latawiec
Słupsk - Film Dzieci surowce do recyklingu , galeria film o warsztatach tworzenia ekogalerii, dzieci opowiadają same co
robią, analiza korzyści i strat w formie diagramu

Stare Żukowice - plansze dydaktyczne-collage, ekogaleria objazdowa, gra o srebrze

Jury przyznało w dniu 24.04.2018 następujące nagrody
I nagrodę
Ekozespołowi Gryfici ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, woj.pomorskie, pod
kierunkiem Anny Wolikowskiej
Za film narracyjny na temat recyklingu elektroodpadów, wspólną pracę nad ekogalerią ze
starannie przygotowana kolekcją różnorodnych gier, instrumentów muzycznych i
zegarów z recyklingu
II Nagrodę
Ekozespołom Ekoekipa, Przyrodnicy i Prorecykling ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni,
woj. pomorskie pod kierunkiem Katarzyny Roeske
Za świetne pomysły kreatywne, w tym film o bohaterach z nakrętek do butelek, figurki do
zabawy w żywą planetę, Zielony teatrzyk na temat recyklingu, bonus za pracę
zespołowa i aktywną edukacje ekologiczną
III nagrodę
Ekozespołowi Niepokonani ze Szkoły Podstawowej w Staniszewie, woj. pomorskie, za
staranność i wiedzę, za poszukiwanie informacji i film na temat surowców wtórnych
zawartych w odpadach, wykonanie ekoksięgi i tablic dydaktycznych na temat
wykorzystania srebra we współczesnej technice , a także za analizę korzyści strat w
wykorzystaniu aluminium do opakowań wielomateriałowych

Dziękuję za uwagę,
Kontakt:
Agnieszka Oleszkiewicz
Fundacja Chlorofil
Ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. 174
01-470 Warszawa
Tel. 608 633 593
www.chlorofil.com.pl
E-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl

