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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
Názov projektu:
S odpadom si poradíme
Vecné vyhodnotenie projektu:
Poskytnutá dotácia z grantového programu MŠ SR Enviroprojekt umožnila učiteľom,
žiakom a širokej verejnosti zoznámiť sa s problematikou odpadu a jeho využitím vo
výchovno-vzdelávacom procese a v záujmovej činnosti žiakov so zameraním na
miestne problémy, spracovanie témy odpad v metodických a učebných materiáloch a
pomôckach pre environm. výchovu s aktívnou participáciou pedagógov na ich
vytváraní.
Prílohy:
1. Zhodnotenie splnenia cieľov
2. Harmonogram realizácie čiastkových aktivít
3. a. Výstupy aktivít/výsledky
b. Uplatnenie získaných výsledkov
4. Náklady na projekt
Doplňujúce prílohy:
- ukážky z vybraných výstupov aktivít
- CD s fotografiami z priebehu projektu

Záverečnú správu a zúčtovanie dotácie spracovala:
Eva Stanková

V Rajci dňa 31. 01. 2009

Príloha 1
Zhodnotenie splnenia cieľov projektu
1. interpretovať pedagógom prírodovedných predmetov problematiku odpadov
a možnosti aplikácie poznatkov v školskej a mimoškolskej environmentálnej výchove
– cieľ bol splnený prostredníctvom pracovných stretnutí, seminára pre učiteľov,
poskytnutia výučbových materiálov apod.
2. v aktívnej spolupráci so skupinou učiteľov vypracovať metodické materiály, pracovné
listy a pomôcky pre výučbu témy odpady – cieľ splnený, uvedené materiály boli
spracované s prispôsobením na požiadavky učiteľov
3. zlepšiť kvalitu environmentálnej výchovy v školských a mimoškolských zariadeniach
v obci Rajec prostredníctvom vybudovania ekoplochy „ODPAD“ a poskytnutie
námetov na prácu s odpadom pre ostatné školské zariadenia v žilinskom okrese –
cieľ bol splnený, v rámci ekoplochy bolo vybudované záhradné kompostovisko
s náučným panelom, „cintorín“ odpadkov, plocha bola pre exteriérovú výučbu
prispôsobená umiestnením lavičiek, nákupom podložiek na písanie a pod.
4. zvýšiť verejné povedomie v environment. otázkach a podporiť druhotné využitie
odpadu – cieľ bol splnený, téma sme prostredníctvom aktivít sprostredkovali do
mnohých domácností
5. zapojiť žiakov a študentov ako aktívnych účastníkov trvaloudržateľného života – cieľ
bol splnený – konkrétnymi aktivitami v oblasti ochrany životného prostredia žiaci a
študenti získali návyky, ktoré prispejú k TUR
6. zmapovať nelegálne skládky odpadu v katastri obce Rajec prostredníctvom
zapojených škôl a odovzdanie výsledkov mapovania kompetentným úradom – cieľ
čiastočne splnený – pre posun v časovom harmonograme projektu bol monitoring
skládok odpadu vykonaný len sporadicky, a to v k. ú. Rajecké Teplice, k. ú. Poluvsie
a v k. ú. Rajec, na aktivitu nadviažeme v roku 2009, kedy je predpokladaný
podrobnejší monitoring nelegálnych skládok
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Príloha 2
Harmonogram realizácie čiastkových aktivít
Celý priebeh projektu bol ovplyvnený oneskorením zo strany poskytovateľa dotácie –
MŠ SR – napriek informácii vo výzve Vyhlásenie podmienok programu pre financovanie
projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2008 („vybraní
uchádzači budú písomne oboznámení do 30 dní od rozhodnutia komisie a schválenia
ministrom školstva SR“) nám bola prvá písomná informácia o tom, že sme prijímateľmi
grantu, doručená až 01. 10. 2008, a to aj napriek viacerým urgenciám.
Informáciu na webstránke MŠ SR o tom, že sme úspešnými uchádzačmi o dotáciu,
sme nemohli považovať za dostatočnú pre realizáciu projektu a uskutočnenie výdavkov vo
výške 100 tis. Sk, požadovali sme aspoň zaslanie informácie v písomnej forme, keďže ešte
nebolo možné zaslať aj zmluvu a finančné prostriedky. Rovnako realizácia projektu vo
vlastnej réžii s predpokladom následnej refundácie nákladov nebola vzhľadom na finančné
možnosti nášho združenia možná. Preto sme väčšinu aktivít súvisiacich s projektom mohli
začať realizovať až po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie a zaslaní finančných
prostriedkov (október 2008), čím sa doba na realizáciu projektu skrátila z pôvodných 5
mesiacov na 2,5 mesiaca. Toto pri povahe projektu (príprava materiálov spolu s učiteľmi
a pod.) malo zásadný vplyv na realizované aktivity. Skôr boli realizované zväčša len aktivity
spolufinancované z iných zdrojov. Zároveň sa časovým posunom sťažili podmienky na
uskutočnenie niektorých aktivít v teréne (počasie, nástup zimy). Z vyššie spomínaných
dôvodov sme nemali ani časový priestor na informovanie o projekte v médiách, podobne
webstránka projektu bude dokončená až začiatkom roka 2009.
Realizované aktivity:
September - október :
- prípravné práce pre náučnú plochu – úprava zelene, terénne úpravy a pod.
- vybudovanie kompostoviska, výroba drevených lavičiek
- príprava projektových aktivít, konzultácie s lektormi, rozdelenie úloh v rámci
dohodnutej spolupráce, zozbieranie a kompletizácia odborného materiálu k danej
- osadenie lavičiek, cintorína odpadkov a náučnej tabule k odpadom/kompostovisku
- monitoring divokých skládok odpadu
- vyčistenie vodného toku Kuneradka (k. ú. Kunerad a k. ú. Rajecké Teplice)
November - december:
- pracovné stretnutia učiteľov: 04.11.2008, 18.11.2008, 28.11.2008, počas druhého
stretnutia exkurzia na skládku odpadu v Šuji a do kotolne na drevný odpad
- vypracovanie súboru environmentálnych aktivít, recenzia vzniknutých materiálov
- výroba tabuliek na cintorín odpadkov
- tvorba a tlač pracovných listov
- oboznámenie cieľ. skupín pedagógov a vedúcich krúžkov EV s cieľmi a aktivitami
projektu, umiestnenie posterov a nádob na triedenie odpadu v škole
- výroba plátených tašiek (a iné súbežné aktivity pre žiakov)
- ekodielňa pre deti na tému „Odpadyi“ v rámci tvorivých dielní v Rajci 20.12.2009
(maľovanie na tašky, výroba recyklovaného papiera, výroba kŕmidiel pre vtáky z PET)
- seminár pre cieľovú skupinu pedagógov a vedúcich krúžkov EV (04.12.2008)
- distribúcia metodického materiálu a pracovných listov do škôl v okrese Žilina
- zhodnotenie cieľov a vyhodnotenie projektu, záverečná správa
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Príloha 3
Výstupy aktivít/výsledky
Kvalitatívne výstupy projektu:
- vytvorené metodické/učebné materiály za aktívnej spolupráce učiteľov
- reálne využívanie výstupov projektu v rámci školského vyučovania
- vzbudený záujem u žiakov školy v Rajci o triedenie odpadu a základné návyky
triedenia odpadu u detí
- učitelia motivovaní k ďalšej tvorivej spolupráci
- vytvorená zaujímavá náučná plocha s priestormi na exteriérové vyučovanie
v záhrade (v súhre s inými prvkami záhrady) s dennou návštevnosťou žiakov (nielen
pre tému odpady)
- ...
Kvantitatívne výstupy projektu:
- vydané materiály:
o súbor aktivít 100 ks
o sada pracovných listov 30 ks
o poster interiérový na tému odpad: 10 ks
o vytvorené DVD/CD médiá s materiálmi pre učiteľov: 50 ks
o počet vyrobených tašiek (s potlačou alebo namaľované): 290 ks
- počet žiakov aktívne a pravidelne využívajúcich vydané materiály: 200
- počet škôl s distribuovanými materiálmi: 32
- počet pedag. pracovníkov a vedúcich krúžkov s EV zameraním aktívne a dlhodobo
participujúcich na príprave materiálov: 9
- počet pracovných stretnutí učiteľov: 3
- počet účastníkov seminára:30
- počet vybavených zberných miest v škole na triedený odpad: 4, + 1 na baterky
- zapojených 24 dobrovoľníkov pri tvorbe náučnej plochy a metod./učeb, materiálov
- ekoplocha vybavená novými prvkami (lavičky, kompostovisko, panely, tabuľky),
k dispozícii pre učiteľov a žiakov 41 ks podložiek na písanie pre exteriérovú výučbu
- ...

Uplatnenie získaných výsledkov
Výsledky a výstupy projektu majú široké uplatnenie vzhľadom na aktuálnosť
problematiky triedenia odpadu, a prispeli k nasledovnému:
-

-

pravidelne využívaná náučná lokalita „Odpad“ v záhrade v rámci školskej
a mimoškolskej EV prostredníctvom prvkov plochy, prac. listov a pomôcok rôznymi
vekovými skupinami žiakov
skvalitnená a zaujímavejšia výučba EV (téma odpady)
lepšia informovanosť žiakov premietnutá do nižšej produkcie a triedenia
aktívne využívanie metodických materiálov, pracovných listov a pomôcok na školách
učitelia škôl motivovaní k pokračovaniu v aktivitách v oblasti EV, zvýšený záujem
učiteľov aktívne ovplyvňovať metódy/formy výučby

Ukončenie projektu považujeme za začiatok (nie koniec) aktivít, nakoľko ho
považujeme za „naštartovanie“ zmien tradičnej výučby EV k novým, efektívnejším
metódam nielen v téme odpady, ale aj v iných oblastiach EV
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