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Екологічний проект збору сміття, запущений в школах 

Екологічний проект збору сміття, присвячений екологічній свідомості, розпочався в Україні у березні 2018 року. 
Основною метою цієї кампанії є підвищення екологічної обізнаності дітей молодших шкіл. Етапи реалізації можна 
визначти наступним чином: 1) надати дітям практичні навички правильного поводження зі сміттям; 2) сортувати 
відходи в пропорційному порядку; 3) продавати вторинну сировину. Через третій крок, діти зможуть заробити 
певний прибуток, щоб дозволити собі придбати необхідне для школи, наприклад, спортивне обладнання або 
настільні ігри для задоволення. Школи вже забезпечені контейнерами для збору та класифікації відходів. 
Початкова діяльність кампанії здійснювалася в різних школах Одеської, Вінницької, Київської, Хмельницької та 
Львівської областей. 

 

Наступний крок для 

сортування сировини 

Який наступний крок для 

обробки сортованого 

сміття, такого як папір, 

пластик і скло? Відповідь 

полягає в тому, що всі 

зібрані матеріали 

планується викупити 

підприємством, яке 

закуповує вторинну 

сировину. 

 Першим покупцем вважається ТОВ "Подільська Січ", за яким найближчим часом долучаться  інші компанії по 

всій країні. Процес буде завершено шляхом перерахування доходу на фінансування для покриття витрат на  

шкільні матеріали, необхідні дітям. Фінансування буде використано для придбання столів для настільного тенісу, 

тенісних ракеток, футбольних і баскетбольних м'ячів, шахів, шашок і навчальних ігор на рівні середньої школи, а 

також спортивної форми з логотипом школи. 

 

 

 

 
Натхнення проектом по збору сміття 

Школа є ідеальною платформою для впровадження екологічної 
освіти, за умови, що вона буде високої якості і безпосередньо 
пов'язана з повсякденним життям. Екологічна освіта дає людям 
новий горизонт для того, щоб змінити екологічну ситуацію в своїй 
країні. Він також заохочує їх корегувати  власну поведінку під 
невеликі зміни. 
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Розрахунок вигоди

 

                   1 школа        500 учнів   4 тонн вторинної сировини 

 

 
Цей шкільний проект спрямований на те, щоб допомогти всім 
сім’ям, що мають дітей дізнатися, що сміття не є однорідним, і 
що його можна розділити на різні типи, такі як пластик, метал, 
скло, папір і поліетилен. Школярі беруть на себе роль вчителів, 
щоб інформувати своїх батьків про те, яке саме сміття вони 
повинні сортувати і яку користь це дасть для своєї спільноти та 
всього суспільства. 

Функціональний метод навчання дітей сортувати 
сміття 
Це дуже просто! Професійна команда експертів надає додаткові 
екологічні курси для дітей, а саме: чому природа вразлива для 
потоків відходів, що таке "розумне споживання", як і чому 
навколишнє середовище потребує сортування сміття, як 
зробити 

паперові пакети для виробів, якими способами можна заощадити енергію або створити свій власний компост 
і очистити брудну воду. На додаток до цих курсів, у школах є окремі контейнери. Кожна категорія позначена 
як "пластик", "папір", "скло" або "поліетилен". Таким чином, школярі вчаться викидати сміття не тільки в одне 
відро, а в чотири, і гроші зароблені від сортування, будуть витрачені на їхні потреби. Учні вирішують, на що 
витратити  "екологічні фонди". 

Для того, щоб зробити процес сортування сповненим веселощів та захопленням, школи постійно 
організовують екологічні семінари, рекламні заходи та змагання з невеликими призами, які стають цінними 
подарункоми за особистий внесок у реалізацію проекту. Зрештою, діти стають прикладом для дорослих, як 
правильно сортувати побутові відходи. 
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Година Землі: глобальний екологічний рух 
WWF (http://wwf.org/) 

Година Землі в даний час є найбільшим у світі рухом для 
навколишнього середовища. Мільйони людей у всьому 
світі вирішили вимкнути світло і дати голос  
навколишньому середовищу. 

.https://www.earthhour.org  
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 Фінансується Європейським Союзом за допомогою Європейського інструменту сусідства та 
країн-учасниць: Вірменії, Болгарії, Грузії, Греції, Республіки Молдова, Румунії, Туреччини та 

України. 
Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу.  

За зміст цієї публікації є виключно відповідальним Університет Намік Кемаль та не може 
бути жодним чином відображений на думку Європейського Союзу. 
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