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СТИГА ВЕЧЕ С ТЕЗИ БОКЛУЦИ!
Как да живеем и учим в квартал без отпадъци
от опаковки?

Проект "Градска наука" е подкрепен от Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за
изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните
точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде
използвана за информацията, съдържаща се в нея.

ГРАДСКА НАУКА
ЗАЩОТО

с научните знания от предметите в училище ние можем
да изследваме условията на живот в градска среда ...
а с резултатите от проведени опити, измервания и
експерименти да аргументираме необходимите
действия за промяна на тези условия ...
като същевременно творим и образоваме себе си,
своите близки и приятели за стойността на природата и
мястото, където живеем и учим.

Моделът на "Градска наука" включва четири етапа за
прогресивно ангажиране на учениците:
въведение с цел провокиране на
любопитството, идеите и мотивацията им;

знанията,

оформяне, определяне и фокусиране върху идея или
въпрос, и съставяне на план за тяхното по-задълбочено
проучване;
изследване, проектиране и създаване - осъществяване
на ученически проект с резултатите от проучването;
общуване, представяне и споделяне на знания и
схващания, резултат от проекта, с общността.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА
В този модул учениците ще преоткрият отпадъците. За тях те вече
няма да бъдат нещо гадно, ненужно и мръсно. Напротив, нещо ценно,
за което трябва да полагат грижи и внимание, защото иначе ги
превръщаме от ресурси в опасност за човешкото здраве и природата.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:
Осмислят своето отношение и поведение към отпадъците.
Разбират своето участие в създаването на отпадъци.
Разбират отпадъците като заключени ресурси и търсят начини тези
ресусри да бъдат използвани.
Дават предимство на тези начини.
Разбират действителните начини за управление на отпадъци в
техния град.
Разбират, че съществува проблем, свързан с тези начини на
управление, водещ до загуба на ценни ресурси и замърсяване.
Изчисляват количествено изгубения или спасен ресурс според
личното и на другите отношение и поведение към действията,
свързани с отпадъците.
Изследват въпроса с отрицателното въздействие от депата за
отпадъци и тяхното горене.
Стигат до извода, че ако не рециклираме отпадъците, за които това
е решение, то те се превръщат в замърсители.
Изготвят визуални материали за представяне на резултатите от
проектната си работа.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ВРЕМЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ

ЛЕГЕНДА

Работните листове и другите материали са отбелязани с цветен текст
в описанието на дейностите и могат да бъдат намерени като притурка
към модула. Необходимото време за дейностите в модула между 4 и 6
учебни часа. Инструментите за оценка се намират в отделна притурка.
Дискусия с учител

Домашна работа

Научен опит

Планиране

Работа по задача

Творческо представяне

ДЕЙНОСТ 1 - КАКВО Е ОТПАДЪКЪТ?
Учителят започва с въпроса: "Какво разбирате или
чувствате, когато чуете думата отпадък? Довършете
изречението: Отпадъците са ... ... ... ."
Учениците описват своето разбиране за или чувство към
отпадъка. Дават свое определение за отпадъците.
На хартиен лист А3 в центъра е написана думата
отпадък. От лявата страна учениците написват какво си
разбират, от дясната – описват породените чувства.
Учителят продължава с въпроса: "Какви видове
отпадъци познавате?".
Учениците споделят.
Създават Постер "Отпадъци" с отпадъците, които
познават – хранителни, подлежащи на рециклиране,
неподлежащи на рециклиране, други (на този етап не ги
категоризират).

ДЕЙНОСТ 2 - КОЙ КОЙ Е В СВЕТА
НА ОТПАДЪЦИТЕ?
Тази дейност включва три мини-сесии около три групи
въпроси. Това е блиц дейност, чрез която се събират
мнения, без да е необходимо да се подкрепят с факти
или да се обясняват.

ДЕЙНОСТ 2 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Първа група въпроси.
Учителят започва с въпроса/ите: "Какъв е вашият принос
в създаването на отпадъци?", "Какви отпадъци създавате,
как, кога, къде?", "Какво правите с отпадъците?".
Учениците отговарят и така създават образ на това как
техния клас участва в създаването на отпадъци.
Втора група въпроси.
Учителят продължава: "Кой друг създава отпадъци в
нашия град и какви?", "Какво правят тези хора с
отпадъците?".
Учениците отговарят и така създават образ на това как
градът, в който живеят, участва в създаването на
отпадъци.
Трета група въпроси.
Учителят продължва: "Кой отговаря за управлението на
отпадъците, които всички ние създаваме?", "Какво правят
тези хора с отпадъците?".
Учениците създават Постер "Проследи отпадъка" (с
резултатите от трите мини-сесии), като посочват и
отговорностите на всички създаващи отпадъци. Постерът
може и да насочи учителя към фокуса на следващите
уроци.
Трите мини-сесии ще поставят и въпроси, по които ще
има различни мнения и гледни точни. Например, за
ползата от разделното събиране на отпадъци. Учителят
ги записва на отделен хартиен лист А3 – Паркинг 1.

ДЕЙНОСТ 3 - КАКВО Е БИЛО ПРЕДИ
ДА СТАНЕ ОТПАДЪК?
Учителят задава въпроса: "Какво беше … … … преди да се
появи на вашия Постер "Отпадъци"?".
Учениците проследяват всеки от отпадъците.
Хранителен-(животно)-растение-семе-почва(минерали-бактерии-гъби-време).
Пластмаса-полимери-мономери-петрол.
Стъкло-пясък.
Метал-руда.
Хартия-целулоза-дървесина-дърво.
Неподлежащи на рециклиране - смесени ресурси.
Други (електрически и електронни, батерии,
строителни) - смесени ресурси.
Учителят обобщава: "Всички тези неща са били ресурси,
преди да се превърнат в отпадъци. Може ли тези
ресурси да се върнат обратно там, откъдето са дошли
или може ли тези отпадъци да се превърнат в ресурси за
нещо ново?
Учениците категоризират отпадъците. След това
предполагат/предлагат възможни обратни или бъдещи
пътища за всеки от тях.
Учениците създават списък с идеи за хранителните и
подлежащите на рециклиране отпадъци – Паркинг 2.
За някои неподлежащи на рециклиране отпадъци няма
да има обратен път. Учениците ще предположат/
предложат бъдещ път.

ДЕЙНОСТ 3 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
За други (мобилни телефони) обратният път ще зависи
от някакви условия. Тези две групи ще бъдат включени в
отделен хартиен лист А3 – Паркинг 3.
Учениците подреждат по важност обратните или бъдещи
пътища, които са предложили/предположили.
Плюсовете и минусите за всеки поток се дискутират.
Учениците създават
отпадъците".

"Пирамида

на

решенията

за

Учителят представя концепциите: оползотворяване рециклиране - повторна употреба - намаляване елиминиране (Работен лист "3, 4, 5"). С което допълва
или предизвиква някои от идеите на учениците.
Учителят задава въпроса: "Знаете ли какво се случва в
действителност с различните видове отпадъци?".
След кратка дискусия въпросът се поставя за домашна
работа с цел изказаните предположения / мнения да
бъдат подкрепени с факти.
Учениците представят резултатите от домашната работа
и сравняват с тяхната Пирамида.

ДЕЙНОСТ 4 - АЗ ВИЖДАМ РЕСУРСИ,
А ТИ?
Учителят се връща към въпросите от Паркинг 1.
Обсъжда се споделеното разбиране на учениците по
съдържащите се там въпроси.
Организира се дебат, в случай че има твърде
разнородни и противоречащи си тези.
Учителят насочва учениците към Паркинг 2 и Паркинг 3 с
въпроса дали могат да изберат предизвикателство по
проект "Градска наука", по което биха искали да работят.
Идеите следва да разглеждат някой вид отпадък и
възможността да бъде превърнат в ресурс.
Последнователно учениците дават отговорите си на
учителя, който ги записва на хартиен лист А1/А0
използвайки Инструмент за оценка "Верижни бележки".
Задачата на учениците е да формулират темата на своя
проект, основана на събраните идеи.
Ако се съберат повече теми се пристъпва към "Шестте
мислещи шапки на Едуард де Боно", за да се избере тази
с най-голям потенциал за осъществяване.
Бележка:
Този модул е разработен за примерен проект предизвикателство по "Градска наука": "Как да живеем и
учим в квартал без отпадъци от опаковки?".

ДЕЙНОСТ 5 - ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН
Учителят дава на учениците задачата да помислят за
дейности, които са необходими за осъществяването на
проекта. Също така да поставят дейностите във времето.
Примерен план:
Организиране на кошчетата вкъщи, така че да се
събере разделно всичкият отпадък от опаковки за
една седмица (или повече).
Осигуряване на кош за разделно събиране на всичкия
отпадък от опаковки в класната стая за една седмица
(или повече).
Категоризиране на събрания отпадък от опаковки за
избрания период.
Измерване на обема на събрания отпадък.
Обследване на всички кошчета в училище и състава
на събрания в тях отпадък.
Интервю на съучениците – какво правят с отпадъците
от опаковки.
Определяне на район около училище за провеждане
на проучването – съставяне на карта.
Маркиране на наличните в този район контейнери за
отпадъци (цветни и сиви).
Отбелязване състоянието на тези контейнери.
Проверяване съдържимото на сивите контейнери.
Изказване на предположение за частта на
подлежащите на рециклиране отпадъци, попаднали
там.
Дизайн на предмети, които да бъдат включени в
артистично представяне.
Произвеждане на предметите.
Организиране и провеждане на кампания.

ДЕЙНОСТ 6 ОТПАДЪЦИТЕ ВКЪЩИ И В УЧИЛИЩЕ
Учениците споделят със своите родители, че искат да
организират кошчетата вкъщи така, че да събират
разделно отпадъците от опаковки. Опаковките се
изплакват с малко вода, когато е необходимо, за да не се
развие мухъл.
В края на периода всеки ученик занася в училище така
събрания отпадък. Отпадъкът се категоризира според
наличните цветни контейнери в района на училището.
Учениците изчисляват обема на събрания отпадък. Могат
да умножават по брой дни и хора, за да получат данни за
количествата за съответен период от време.
Учениците получават число за количеството ценни
ресурси, които са спасени от депата или пламъците.
Ако е възможно се събират достатъчно отпадъци,
достатъчно дълго време, за да се подготви артистичното
представяне (дейност 9).
Учениците провеждат кратко интервю със свои
връстници, за да определят съдбата на отпадъците от
опаковки, които последните създават.
Учениците провеждат и кратко интервю с хората,
ангажирани с почистването в училище, за да определят
съдбата и на тези отпадъци.
Събраната информация се регистрира с цел
използването ѝ в кампанията.

ДЕЙНОСТ 7 ОТПАДЪЦИТЕ В КВАРТАЛА
Учениците създават карта на района около училище,
където ще провеждат проучването. За целта могат да
използват Google My Maps.
Разпечатват я в два размера – джобен за теренните
проучвания и изложбен за класната стая.
Учениците документират контейнерите около училище.
Изработват ги от картон с различни цветове и ги
поставят на картата.
Учениците регистрират състава на сивите контейнери
(за общ отпадък). Правят снимки. С помощни средства
(ръкавици/пръчка) биха могли и да проверят
съдържимото на чувалите. Изчисляват обема и
приблизителното количество, подлежащи на
рециклиране отпадъци, попаднали в сивите контейнери.
Учениците получават число за количеството ценни
ресурси, които НЕ са спасени от депата или пламъците.
Събраната информация се регистрира с цел
използването ѝ в кампанията.
Възможност за разширяване на дейността, в случай на
провеждане на публична изява. Учениците поставят на
картата всички обекти, които създават отпадъци от опаковки.
Научават какво правят с тези отпадъци хората от тези места.
Отбелязват практиките на картата с предварително избрани
символи. Изработват Брошура "Събуди се" според събраната
информация, която ще разпространят сред обектите (дейност
9).

ДЕЙНОСТ 8 ЗАПАЗИ МЕ ИЛИ ЩЕ ТИ ОБЪРКАМ
ЗДРАВЕТО
От предходните дейностите видяхме, че губим ценни
ресурси, когато не събираме разделно отпадъци,
подлежащи на рециклиране.
Учителят открива сесията с твърдението: "Но има още
нещо. Не просто губим ценни ресурси. Случва се още
нещо нежелано. Можете ли да се сетите какво е то?".
Учениците се досещат, че това е причиненото
замърсяване и обясняват защо и как. Учителят им
помага, ако е необходимо.
Учителят заявява: "Отпадъците в депата не се разграждат
лесно и често се самозапалват. Инсталациите за
изгаряне на отпадъци са риск за замърсяване на
въздуха".
Домашна работа
Учениците получават Истории "Бунище - Пазарджик" и
"Завод за горене на отпадъци - София". Задачата им е да
изследват допълнително въпроса: "Какво е
отрицателното въздействие от депата и горенето?".
Изработват Инфографика "Ресурси – не замърсители",
която ще използват за кампанията си.
Домашната работа е предшествана от кратко работно
ателие за представяне на инфографиката като инструмент за
предаване на информация (от учителя или външен експерт).

ДЕЙНОСТ 9 - ТВОРЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ
Учениците решават кога е най-подходящото време за
организиране на изложба за представяне на своята
работа на училищната общност. Например, Световният
ден на околната среда – 5 юни.
Те представят резултатите от различните етапи на своята
работа.
Идея! Да се произведат фигури като барбароните.
Идеята е всеки барбарон да бъде прозрачен, а пълнежът
му/ѝ да бъде от разделно събраните отпадъци. По вид
или дори подвид, за да се демонстрира многообразието
от полимери, например, което означава и различни
обратни или бъдещи пътища.
Барбароните се разполагат на ключови места в
училището, заедно с Инфографика "Ресурси – не
замърсители".
Може да бъде отправен апел към дирекцията да бъдат
поставени контейнери за разделно събиране и други
стъпки, с които училището да въведе система за
предотвратяване загубата на ресурси или превръщането
им в замърсители. Организациите по оползотворяване
на отпадъци от опаковки могат да се включат в подобно
обезпечаване.
Учениците изработват и разпространяват Брошура "Събуди
се" на хората в обектите, където се създават отпадъци от
опаковки, подлежащи на рециклиране. На едната страна на
брошурата е отпечатана картата с контейнерите за разделно
събиране. От другата страна е отпечатана Инфографиката
"Ресурси – не замърсители".

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА
Подробно инструментите за оценка са достъпни в
отделна притурка към помагалото "Градска наука". Подолу са представени само някои възможности,
подходящи за прилежащия модул, с конкретно отнасящи
се до съдържанието му примери.
Използвайте
притурката,
за
да
изберете
подходящите за вашата работа инструменти.

най-

ОБОБЩАВАЩА
Матрица на компетентностите: оценка от учителя,
предвиден за използване в началото и в края на
работата с помагалото "Градска наука".
Самооценка - ученици: самооценка от учениците спрямо
критериите
за
качествено
въздействие
върху
обучаемите, предвиден за използване в началото и в
края на работата с помагалото "Градска наука".
Мотивирани стратегии за учене: самооценка от
учениците спрямо мотивацията и любопитството им в
областта на точните науки, технологиите, инженерството
и математиката.
Въпросник - самоефикасност: самооценка от учениците
на
увереността,
че
способностите
нарастват
пропорционално
на
положените
усилия
и
на
увереността в личните способности за постигане на
цели.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА
ФОРМИРАЩА
Дървото
"Blob":
самооценка
от
учениците
на
емоционалното преживяване (необходимо закупуване
на авторско право).
Едноминутен отговор: насочен въпрос със специфична
цел, на който се отговаря за минута или две. За този
модул: "Какво ново научихме за отпадъците?". Въпросът
се задава след дейност 3.
Верижни бележки: учениците последователно отговарят
на отворен въпрос. За този модул: "Какво бихме
променили в историята на отпадъците?". Въпросът се
задава след дейност 4.
А-Б-В ключови думи: учениците получават по една буква,
с която трябва да измислят дума, която описва
изучаваната тема.
Индекс-карти: ученците получват хартиен лист А7. На
едната страна обобщават в твърдение голяма идея от
изучаваната тема. На другата страна обобщават във
въпрос нещо по темата, което е останало неразбрано.
Викторина: за оценка на фактически знания или на
конкретно умение.
Статия за приложение: последните 15 минути от урока
учениците пишат кратка статия за връзката на
изучаваното с реални житейски ситуации.
Протокол - диалог: заключителна оценка от учителя,
включваща четири стъпки.

МОДУЛ "СТИГА ВЕЧЕ С ТЕЗИ БОКЛУЦИ!"
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
РАБОТЕН ЛИСТ "3, 4, 5 и 6"

Дълго време се говореше за 3-те R-та. На английски
думите "намаляване", "повторна употреба" и
"рециклиране" започват все с латинската буква R и
оттам тяхното название. Това са все действия, за които
хората сме се сетили, търсейки решение на проблема с
отпадъците.
Днес вече говорим за 5-те R-та, добавяйки "отказ" и "ново
приложение". Но решенията могат да бъдат и 6. В
следващите редове ще научим повече за тях.
1 от 5 - ОТКАЗ. В живота ни има много неща, от които не
се нуждаем, а всички те имат и екологична цена.
Потребителите имаме силата на своите пари, за да
кажем на производителите какво искаме и какво не. Да
използваме тази сила! Всеки непохарчени 100 лева за
нещо може би означават 100 кг по-малко емисии
парникови газове (повече в модул "Логична енергия и
климатично равновесие"). Замислете се колко по-малко
отпадъци ще създаваме, ако просто не купуваме
единично опаковани неща или пластмаси за еднократна
употреба.
2 от 5 - НАМАЛЯВАНЕ. Ако се замислим колко време ще
ползваме нещото, преди да го купим, а не след
няколко дена, когато сметнем, че вече не ни е нужно?
Тогава можем да намалим не малко от това, което
изхвърляме. Например, да си определим най-малко 40
употреби, преди да купим нещо. Защо не? Нека пестим,
вместо да разхищаваме (вода, ток, храна).

3 от 5 - ПОВТОРНА УПОТРЕБА. Нека избираме продукти
за многократна употреба. Неща, които можем да
използваме отново и отново. Всичко, което изхвърлим
отива в депото, замърсява океана или изгаряйки добавя
мръсотии във въздуха, който дишаме.
4 от 5 - НОВО ПРИЛОЖЕНИЕ.
Просто вземете нещото, което вече не използвате и му
намерете ново практично приложение. Например,
използване на транспортни палети за нови маси или
рафтове. Важно е това приложение да е трайно и да не
замърсява околната среда.
5 от 5 - РЕЦИКЛИРАНЕ.
Защо е едва на пета позиция? Защото това решение
единствено забавя превръщането на ресурса в отпадък.
При всяко следващо преработване качество на
материалите се губи, докато накрая станат непотребни.
Но е задължителна стъпка, докато намерим решение от
"шесто поколение". А кое е то?
6 - НОВ ДИЗАЙН. Нашите ученици могат и трябва да
участват в разделното събиране на отпадъци и да
осъзнават, че отпадъците са ресурси, а не боклуци. И
както днес планетата ни е залята с тях е имало и
времена, когато това не е било така. Когато учениците
изградят такова поведение и отношение, те ще могат,
един ден вече професионалисти, да станат дизайнерите
на новите продукти и услуги, които няма да допринасят
за създаването на отпадъци. Да измислят как да връщаме
материалите в технологичния процес със същото
качество, с което те са излезли оттам като продукти.
Темите, с които учителят може да надгради тук са
кръгова и/ или функционална икономика.

ИСТОРИЯ "БУНИЩЕ ПАЗАРДЖИК"
Дали учениците ни са виждали подобна картинка?
Открито депо за отпадъци, където камионите извозват
всичко събрано от града и го трупат на една голяма
купчина. Не е красива гледка, особено когато ѝ добавим
най-бедните, които се разхождат по тази чудовищна
купчина и ровят сред бял пушек с метални пръти. Търсят
ресурси, които могат да бъдат върнати за рециклиране
срещу дребни суми или други "ценности".
А защо купчината пуши ли'? Тези бели пушеци показват,
че топлината отделяна от гниенето на органична
материя влиза в контакт с метана, който също се отделя
при това гниене. Когато сме изхвърлили неправилно
запалими химически препарати, при контакт, те могат да
предизвикат пожар. Когато огънят достигне до стари
автомобилни гуми или пластмаси, пушекът става черен и
още по-вреден. Горящите гуми отделят вещества
директно свързани с ракови заболявания при човека.
Горейки те отделят повече топлина дори от въглищата.
Освен неприятните миризми и отровни газове във
въздуха, тези открити депа водят до замърсяване на
повърхностните и подпочвени води (например, същата
тази топяща се горяща автомобилна гума), на почвата и
живота, които се поддържат от тези екосистеми.
Това са все примери за спонтанно запалили се пожари в
откритото бунище. Други причини включват: изхвърляне
на все още незагасени предмети, искри от машините
работещи на бунището, нарочно запалени пожари (за
намаляване на обема на бунището или с друго лошо
намерение).

ИСТОРИЯ "ЗАВОД ЗА ГОРЕНЕ НА ОТПАДЪЦИ В СОФИЯ"
След дългогодишни спорове по темата дали и как да се
изгаря твърдото гориво от отпадъци, произведено от завод в
село Яна, инсинераторът в столичната топлофикация днес
изглежда като съвсем реално решение.
Общината дълго време криеше цялата документация по
проекта, което доведе до обществено недоволство и
съмнения в качествата му. Неправителствената организация
"За земята" е един от най-ярките противници за
изграждането на инсталацията - те считат, че това решение не
е рентабилно и е вредно за околната среда и човешкото
здраве. Един от аргументите е, че при горенето на отпадъци,
те не "изчезват", а 20-25% от общото количество се превръща
в пепел, като част от нея е летлива и опасна за здравето.
Според граждани общината не се справя със събирането на
опасни отпадъци като батерии или живачни крушки и няма
гаранция, че те няма да попадат в твърдото гориво, пещта, а
оттам и във въздуха на София.
Сериозни критики има и срещу избора на място съоръжението ще работи в центъра на София, вместо да бъде
построено при източника на боклука - завода край село Яна.
Новата площадка ще генерира по 40 хиляди курса на тежки
камиони годишно между двете локации, което допълнително
ще вреди както на пътищата, така и на въздуха в столицата.
Отделно площадката ще произвежда летлива пепел, която е
опасен отпадък и ще бъде депонирана в Германия - срещу
такса (т.е. допълнителен разход) и отново чрез камиони (още
вреди за инфраструктурата и въздуха).
По материали на: capital.bg

17-ТЕ ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ СА
МОЩЕН АРГУМЕНТ ПО ПЪТЯ КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА.
СВЕТОВНИЯТ ФОНД ЗА ДИВА ПРИРОДА (WWF) ПРЕДСТАВЯ ТЕЗИ
ЦЕЛИ СПРЯМО 13 ОСНОВНИ СФЕРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВИ
ГРАДОВЕ.
ТЕЗИ ВРЪЗКИ ЩЕ НАМЕРИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
НА ПОМАГАЛОТО "ГРАДСКА НАУКА".

