Lévai Dorottya

Környezettudatos életmódra való nevelés az elemek
újrahasznosítása által

1. Bevezető
Az emberek a Föld adta erőforrásokat nap, mint nap használják. Ezzel nem is
lenne probléma, ha nem vinnék túlzásba. Manapság már nem felhasználásról
beszélhetünk, hanem ami a világon történik az egyértelműen kihasználás.
Globális problémákkal kell szembenézni: nyersanyagok kimerülése, túlnépesedés, éhínség, városnövekedés; nem beszélve a légkör problémáiról, mint
az üvegházhatás, globális felmelegedés, de a különböző szennyezések, nukleáris
veszélyek és a biodiverzitás csökkenése is felnyithatná az emberek szemét, hogy
észrevegyék, mi történik körülöttünk. Meg kell védeni környezetünket az emberek szennyező és pusztító hatásától, ami csakis összehangolt cselekvéssel
érhető el. A gazdaság mellett, a tudományoknak is kiemelkedő szerepük van
a megoldás keresésében, valamint lényeges a környezetvédő tudat kialakítása,
ami már a gyerekeknél is elkezdődhet.
Ezért tartom fontosnak, hogy beszéljek a környezeti problémákról, hogy
mennyi negatív hatás éri bolygónkat az emberek figyelmetlensége miatt.
A munkám célja, hogy már az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak
felhívjam a figyelmét erre a problémakörre, és kiindulópontként az elektromos elemek újrahasznosítását tekintsem. Ideje korán meg kell célozni ezt
a korosztály is, hiszen ekkor a legfogékonyabbak mindenre, az iskolában sok
dologról tanulnak. Így fontosnak tartom, hogy az elektromos elemekkel kapcsolatos tudásuk is megfelelő legyen, mivel ők is használnak olyan eszközöket,
melyek elemmel működnek, és megfordul a kezükben számos fajtájuk, amivel
lehet nem is tudják, hogy mit kezdjenek. Az iskolák egyelőre annyit tehetnek,
hogy kihelyezik az elemgyűjtő dobozokat, és felhívják a gyerekek figyelmét,
hogy ezt használják is. A tanítók, ha kellően képzettek az elektromos elemeket illetően, akkor bátran elvégezhetik a szelekciójukat a gyerekekkel egy-egy
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órán, ezzel is betekintést adva a tanulóknak az elektromos elemek elsődleges
újrahasznosításába.
Hogyan lehetünk környezettudatosak? Egyre több embernek fordul meg
a fejében ez a kérdés, mert szeretne valamit cselekedni, amivel jobbá teheti
környezetét. Elég, ha már csak szelektíven gyűjtik a szemetet, nem személygépkocsival járnak mindenhova, energiatakarékos izzókat használnak, stb. Nem
is gondolunk bele, hogy már egy apró lépéssel, mennyi mindent elérhetünk.
Neil Amstrong szavaival élve: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás
az emberiségnek.”

2. Környezetvédelem fogalma
A környezetvédelemnek, mint fogalomnak, számos definíciója létezik, közös bennük, hogy mindegyik társadalmi tevékenységnek minősíti. Az ökológián alapul,
és humán-centrikus interdiszciplináris tevékenységnek számít. A Környezet- és
természetvédelmi lexikon ekképpen definiálja: „a környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi (társadalmi) tevékenység, amelynek
célja az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből fakadó káros
következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében.”1 Sokszor előfordul, hogy a környezetvédelmet összetévesztik a természetvédelem fogalmával, azonban a kettő
nem azonos. Mindkét tevékenység intézményesített, nem lehet őket egymás alá
rendelni. A természetvédelem célja a bioszféra összes élőlényének, az élettelen
természetnek, valamint a természeti értékeknek a védelme.
A környezetünk összetett, bonyolult rendszert alkot, fizikai, kémiai, biológiai
körülmények összessége. Több egységre taglalva foglalkozik vele a tudomány,
ezek a következők:
•

levegő;

•

talaj;

•

felszíni és felszín alatti vizek;

•

élővilág (növények, állatok);

•

táj és épített környezet.

A környezetvédelem ezeknek az egységeknek a védelmét, további pusztulásának megakadályozását, jelenlegi állapotának fenntarthatóságát célozza meg.
1

Angyal – Ballabás – Csüllög – Kardos – Munkácsy – Pongrácz – Szabó 2012.
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Sajnos elmondhatjuk, hogy magunktól, az emberektől kell megvédeni mindezt,
mivel mi járunk az élen környezetünk károsításában, és csakis akkor tehetünk
valamit eredményesen érte, ha közös erővel összefogunk.
A környezetvédelem nem csupán a védelmet foglalja magában, hanem a fejlesztést is, így olyan kulcsfontosságú tényezők tartoznak ide, melyek a feladatát
képezik: a károkat megelőző védelem, okozott károk megszüntetése, emberi
környezet fejlesztése és minőségének javítása, természeti erőforrásokkal való
ésszerű gazdálkodás. A megoldást ezekben a tényezőkben kell keresni, azonban
az alapprobléma a népesség szaporodásában, az urbanizációban, az iparosodásban, a korszerű, nagyüzemi mezőgazdasági termelésben és a vegyszerek
fokozott használatában gyökerezik; minden környezeti konfliktus visszavezethető a termelési és fogyasztói tevékenységre.
Sok esetben a környezetvédelem anyagi befektetést is kíván, de a gazdasági
érdekek előtérbe kerülése miatt nem kap elég figyelmet, és a környezetszenynyezés csökkentésére már nem jut elég pénz. Azonban a saját mikrokörnyezetünkben igyekezhetünk mindent megtenni, akár anyagi ráfordítás nélkül
is, mivel egyszerű elhatározással, a mindennapi cselekedeteinkkel is nagy
eredményeket érhetünk el.
A környezetvédelmet multidiszciplináris szempontból is megközelíthetjük.
A következő tudományokkal áll kapcsolatban:
•

ökológia;

•

geológia;

•

kémia, biológia, orvostudományok;

•

fizika, műszaki tudományok;

•

matematika, számítástechnika;

•

agrártudományok;

•

közgazdaságtan, jogtudomány;

•

társadalomtudományok (politikatudomány, szociológia);

•

pedagógia.

2. 1. A környezetvédelem alapelvei
Fontos beszélni a környezetvédelmi alapelvekről is, mivel a jelenleg hatályban
levő környezetvédelmi törvény is külön fejezetben taglalja. Kettős funkciót
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töltenek be: az egyik, hogy iránymutatást adnak a jogalkotás számára, a másik
pedig, hogy eligazítást adnak a jogalkotási produktumok gyakorlati alkalmazásához. A következő elvek képezik:
•

a környezetvédelem tervszerű alakításának elve;

•

az állami felelősség és kötelezettségvállalás elve;

•

az egyéni és kollektív társadalmi részvétel elve;

•

az együttműködés elve;

•

a nemzetközi együttműködés elve;

•

az életminőség javításának elve;

•

a távlati gondolkodás elve;

•

a környezeti információkhoz történő szabad hozzáférés elve;

•

a környezeti nevelés-oktatás kiszélesítésének és emelésének elve;

•

az élet tiszteletének és védelmének elve;

•

a károk megelőzésének és megszüntetésének elve;

•

a visszaforgatás (recycling) elve;

•

takarékosság elve;

•

elővigyázatosság elve;

•

alkalmazkodás elve;

•

harmonikus (fenntartható) fejlődés elve.

2. 2. Környezetvédelem területei
Az ember elválaszthatatlan környezetétől, felveszi a szükséges anyagokat, és
leadja a feleslegeseket. Ezt az anyagcsere-folyamatot a környezet élő és élettelen tényezői befolyásolják, azonban az ember léte és tevékenysége visszahat ezekre a tényezőkre. A környezet és a szervezet között zajló folyamatos
anyagcsere és kölcsönhatás egyidős az emberi léttel, ami sokáig nem jelentett
veszélyt a környezetre, mert kis területre korlátozódott az emberi tevékenység. Mindez megváltozott az ipari forradalommal, és a 20. században lezajló
tudományos-technikai fejlődéssel. A hatékonyabb termelés, a megnövekedett
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fogyasztói igény, a népesség növekedése, stb. egyre több nyersanyagot és energiát kívánt, ami a természetes élőhelyek rohamos visszaszorulását, a területek
csökkenését, az élővilág pusztulását vonta maga után. A termeléssel, közlekedéssel és az urbanizációval a káros melléktermékek, hulladékok felhalmozódtak,
melyek a víz, a levegő és a talaj szennyeződéséhez vezettek. Ezek lelassították
a természetes megújulást, mivel a hulladék gyorsabban keletkezik.
Az emberi környezet egységes egészet alkot, mégis a környezetvédelemnek
kiemelhetjük a fontosabb területeit (még ha ezek között szoros is a kapcsolat).
A következő területekről beszélhetünk, melyeket a későbbiekben bővebben
kifejtek mivel fontosnak tartom őket a munkám szempontjából:
•

természetvédelem;

•

földvédelem;

•

vízvédelem;

•

települési környezet védelme (levegővédelem);

•

műemlékvédelem.

2. 2. 1. Természetvédelem
Ahogy korábban már megemlítettem, sokszor keverik a környezetvédelem fogalmával. A természetvédelem célja a természet élő értékeinek feltárása, szakszerű
kezelése és megőrzése. Ezért alakulnak ki nemzeti parkok, melyekre az emberi
tevékenység nem lehet befolyással. A tájvédelmi körzetek kialakulása is idesorolható: ezek összefüggő területek, melyek szépsége, jellegzetessége és történeti
értékei miatt válnak védetté. A természetvédelmi terület már kisebb kiterjedésű,
az ezekben fellelhető természeti értékek például az állattani vagy növénytani
értékek. Természeti emléknek minősül a különlegesen jelentős egyedi természeti érték, például egy védett forrás stb. Mindezeket csak akkor lehet megóvni
a károktól a mai fejlődő világban, ha az emberek tudomásul veszik, hogy az itt
megtalálható élőlények a jövő nemzedékei érdekében meghatározóak.
2. 2. 2. Földvédelem
A termőtalaj és az ásványi anyagok védelme tartozik ide. A termőtalaj a fotoszintézis miatt is fontos, hiszen innen veszi fel a növény a vizet és az ásványi
anyagokat. Célja, hogy megszüntesse a talaj minőségének romlását, a szenynyeződések jelentősen befolyásolják és akadályozzák a területek hasznosítását.
Az ásványi anyagok nem jelentenek végtelen forrást az emberiség számára, így
a későbbi nemzedékeknek problémát okozhat, a mostani pazarlói életmód.
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A vegyi anyagok, az ipari tevékenységek, a fertőző élő szervezetek mind károsítják a talajt, nem beszélve az illegális hulladéklerakásról, mely a felső talajrétegek
gyors elszennyeződését okozza. Mindez megakadályozható vagy csökkenthető
a tervszerű intézkedésekkel, az ásványi anyagok ésszerű kitermelésével, illetve
az új energiaforrások hasznosításával.
2. 2. 3. Vízvédelem
A víz a környezet egyik legfontosabb és legérzékenyebb erőforrásának számít,
mivel az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen. Az emberi tevékenység is
sok vizet használ el, nap, mint nap, szükség van rá a háztartásban, iparban,
mezőgazdaságban. A vízvédelem a vízgazdálkodást, a meglévő vízkészlet megfelelő hasznosítását, és az okozott károk elhárítását is jelenti. A vízszennyezés
miatt elpusztul a víz élővilága, és elveszíti öntisztító képességét, ezért a vizek károsítása elleni védekezés rendkívül átgondolt, és szervezett munkát igényel.
2. 2. 4. Települési környezet védelme, levegővédelem
A levegő hiányában a Földön az élőlények elpusztulnának, ezért nagyon fontos
hogy mennyiségében és minőségében is megfelelő levegő álljon rendelkezésre. A természetes szennyeződés mellett, sajnos az emberi tevékenység tovább
növeli a kockázatot a közlekedéssel, tarlóégetéssel stb. Pontosan ezért kell
szabályozni az ipari és közlekedési tevékenységeket, olyan technológiákat alkalmazni, melyek a szükségesnél jobban nem szennyezik a levegőt.
A települési környezet több üzemet és intézményt követel, azonban a levegőt meg kell óvni minden olyan károsító tényezőtől, melyek emberi vagy
ipari tevékenységek következményei, mivel csak így tud az ember egészséges
körülmények között élni. A településekre a fokozottabb talaj-, víz- és levegőszennyezés jellemző, de ugyanúgy zajártalom is jelentkezik. Ahhoz, hogy védekezni tudjunk, elsősorban a szemét mennyiségét kellene csökkenteni, erre
manapság már ott a szelektív hulladékgyűjtés, de sokan nem élnek ezzel, így
nem járulnak hozzá a hulladék anyagok újrahasznosításához, mely ugyancsak
megoldáshoz vezetne.
2. 2. 5. Műemlékvédelem
A környezetvédelem részterületeként van jelen, az egyes korok, népcsoportok
emlékeit őrzi az utókor számára, melyek egyúttal esztétikai élményt is nyújtanak. Az idő múlása számít a legnagyobb ellenségének, de az emberi tevékenység
is tud kárt okozni néha, mint például a nem átgondolt településfejlesztés, ipari
tevékenység, közlekedés.
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2. 3. Környezetvédelmi mozgalmak
Már évszázadokkal ezelőtt is foglalkoztak a környezetvédelem fontosságával, de az áttörést egy amerikai újságírónő könyve jelentette. 1962-ben jelent
meg Rachel Carson Néma tavasz című regénye, mely a vegyi anyagok használatára, környezetszennyezésre, biológiai egyensúly megbomlására fektette
a hangsúlyt. Ez a könyv az egész világot bejárta, így sokan úgy tekintenek rá
mint az amerikai környezetvédelmi mozgalom elindítójára. Amerika mint
nagyhatalom a környezetszennyezéssel az élen járt, de rájöttek, hogy muszáj
lépéseket tenni a környezetük védelme felé. Ez az egész világra kiterjedt, és
a külpolitika ügyévé vált. 1969-ben U. Thant, az ENSZ főtitkára, beszédében
felhívta a figyelmet a problémára, melynek következménye az lett, hogy összehívták az első környezetvédelmi világértekezletet 1972-ben Stockholmban.
Ezután számos nemzeti törvényt hoztak, melyek a mozgalom határköveinek
számítanak. Három nagyobb egységre oszthatjuk őket:
• környezeti károk felismerése, a „rádöbbenés” szakasza (1960-as évek);
• környezetvédelem szükségességének hivatalos elismerése (1970-es évek);
• nemzetközi hálózatok kiépítése, összefogás, közös szabályozás (1980-as évek).
Az 1970-es évektől kezdve még több törvény lépett hatályba, 1976-ban a II.
törvény az emberi környezet védelméről, majd egyre több nemzeti park jött
létre. Az 1980-as évektől pedig megjelentek a zöld mozgalmak, cikkeket olvashatunk gyárak levegőszennyezéséről, halpusztulásról, autók által kibocsátott
mérgező gázokról, de ugyanakkor a kerékpárosok közlekedésének környezetbarát voltáról is. A lakosság is egyre többször összefog, így különböző megmozdulásokat szerveznek, ezáltal egyre több embernek nyitják fel a szemét,
hogy tegyenek valamit környezetük épségének megőrzéséért.
Rengeteget tehetünk környezetünk egészségéért, akár már kis lépésekkel
is, például a szelektív hulladékgyűjtéssel, ami lehetővé teszi sok anyag újrahasznosítását, és csökkenti a gyártáshoz szükséges energiaigényt, a közlekedés
megválasztásával (nem személyautóval menni mindenhova, hanem a tömegközlekedést használva, vagy akár kerékpárral közlekedve). Ezzel is csökkentjük
a levegőbe jutó mérgező anyagok mennyiségét.

3. Környezetszennyezés
Ha már környezetvédelemről beszélünk, akkor fontos megemlíteni a környezetszennyezést is, mivel a kettő együtt jár. Környezetszennyezésről a környezetet,
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illetve az embert közvetve vagy közvetlenül veszélyeztető, károsító jelenség,
folyamat, negatív környezeti hatás esetén beszélhetünk, amely valamely környezeti tényező fizikai, kémiai vagy biológiai szennyeződését, károsodását
eredményezi. A környezetet alkotó összetevők közül egy vagy akár több egység,
legyen az víz, levegő, élővilág stb. összetétele megváltozik, akkor már környezetszennyezésről van szó. Ide sorolható a levegő-, víz-, talajszennyezés. Nem
beszélve arról, manapság az egyik leggyakoribb jelenség, hogy a lassú lebomlású
anyagok, mint például a műanyag, évekig terhelik a környezetet, és állandó
szennyező anyagként vannak jelen. A környezetszennyezést időbeli eloszlás,
eredet, kémiai összetétel és lokalizálhatóság alapján csoportosíthatjuk.

4. A környezettudatosság fogalma
Manapság már számos ország foglalkozik a témával, és jelentős szerepet ad a környezet állapotának megőrzésének és javításának. A környezetvédelem mellett új
célként jelenik meg a környezettudatosság fejlesztése is. Az erre vonatkozó kutatások, először az Amerikai Egyesült Államokban, majd az Európai Unió országaira
is átterjedtek. Elsőként Michael P. Maloney és Michael P. Ward környezetpszichológusok foglalkoztak a környezettudatosság kérdésével. Megállapították, hogy
az emberek fontosnak tartják környezetük állapotát, sőt a jövő egyik legfőbb
feltételének gondolják, azonban sokan nem tesznek érte semmit, nem tekinthetők környezettudatosnak. Létezik egy mérési módszer, ezt Riley Dunlap és
Kent van-Lierre fejlesztették ki, a környezeti tudatosság mérésére. Azóta már
számos elfogadott metodikája van. Az általános jellegű vizsgálatokat évek óta
rendszeresen elkészítik. A következő kérdések alkotják a felmérést:
• Melyek a lakosság legfőbb környezeti aggodalmai?
• Mely társadalmi tevékenységet tartják az emberek a leginkább környezetkárosítónak?
• Melyek a lakosság legfőbb környezeti igényei és elképzelései?
• Kitől várja a lakosság a környezet- és természetvédelmi problémák megoldását?
• Mit tennének az emberek a környezet állapotának megóvása érdekében?
„A környezeti tudat (környezettudat) az egyének és a társadalom környezeti
értékrendje, melyet a környezetről alkotott tudás és morális meggyőződés alakít
ki. Integrálja az ember-környezet interakció megértéséhez szükséges ismereteket és azt a szemléletmódot, amellyel körvonalazható környezetünk – benne
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az emberi élet – ökológiai, gazdasági, társadalmi fenntarthatósága.”2 Ekképpen
fogalmazható meg a környezettudatosság, mely segít észrevenni a környezeti
károkat, rádöbbenti az embereket a veszélyekre és tudományos módszerekkel igyekszik megoldani a problémákat. Már nem csak a környezettudatosság
a lényeg, hanem az ezzel együtt járó környezeti érdekekről való gondolkodás,
a magatartásforma, mely mind az embernek és a környezethez való viszonyát
harmonikusan akarja megteremteni. Azonban ezt a környezeti beállítódást
befolyásolja, hogy ösztönös vagy tanult viselkedési mintákról, tudományos
ismeretekről vagy ideológiailag alátámasztott eszmékről van szó.
Először 1995-ben végeztek egy környezeti tudatossággal kapcsolatos átfogó
nemzetközi kutatást az Európai Közösség megbízásából. Lényege az volt, hogy
a tagállamok környezetpolitikai szereplői megtudják, hogy a lakosság milyen
mértékű környezeti tudással rendelkezik, milyen aggodalmaik vannak, és hogyan vállalnak szerepet. 15 országban végezték el a kutatást, több mint 16 ezer
lakos válaszolt az interjúkkal kiegészített kérdőíves felmérésre. Az eredmények
alapján a lakosság több mint 80%-a szerint sürgősen tenni kell valamit a környezetért, mert a problémák már több embernél aggodalmakat váltottak ki.
2002-ben megismételték a felmérést kisebb újításokkal, de az eredmények
csak a növekedett aggodalmat mutatták, melyek többek közt a természeti katasztrófákra és a vízszennyezésre vonatkoztak. Rémületbe ejtő az a tény, hogy
ezt a két kutatást 1995-ben és 2002-ben végezték el, és már akkor a lakosság
felfedezte, hogy óriási gondok vannak a környezeti problémákkal. Most pedig
2017-et írunk, és azóta csak még jobban romlott a helyzet világszerte.

4. 1. A környezettudatosság szintjei
Röviden szeretném megemlíteni a környezettudatosság szintjeit, melyeket több
szinten értelmezhetünk, ezek a következők: globális és nemzeti szint, valamint
szervezeti és egyéni szint.
A globális szint alatt azt értjük, hogy a Földön az embernek rengeteg környezeti problémával kell számolnia, mivel a létfenntartó rendszerünk rohamosan romlik, és számos veszedelem fenyeget minket. Az emberiség átlépte
már azokat a határokat, melyek még megengedhetőek lettek volna. Ennek oka
a népesség növekedése, élelmiszer-termelés, ipari termelés, erőforrás-fogyasztás, szennyezés, melyek mind károsak a környezetre nézve. Számos adat szól
erről, de a legfontosabb, hogy az emberiség környezetre gyakorolt hatása négy
évtized alatt durván meghatszorozódott! Az egyik legismertebb metrika, amit
2

Kovács 2007.
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kutatásokban alkalmaznak az ökológiai lábnyom, mely azt a föld- és vízterületet
jelenti, melyre egy meghatározott emberi népesség és életszínvonal végtelen
ideig tartó eltartásához lenne szükség.3
Nemzeti szinten a környezettudatosság azt jelenti, hogy az állami szektor
ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, amilyen a jogi, gazdasági és műszaki szabályozó rendszer kidolgozása, államigazgatási feladatok,
programok meghatározása, gazdasági és pénzügyi alapok biztosítása. A kormányzatok munkája nem csak a gazdálkodó szervezeteket érinti, hanem a fogyasztói társadalmat is.
Szervezeti szint alatt a profitorientált gazdálkodó szervezeteket, a non-profit
civil szervezeteket és az oktatás-kutatás tudományos szervezeteit értjük. A vállalatoknál az 1990-es évek elejéig csak a védekezésre és a szennyezés kezelésére
orientálódtak, azonban miután a kutatások napvilágot láttak, kiderült mennyire
romlik a helyzet a világon környezeti szempontból, és rögtön növekvő szerepet
kaptak a környezetvédelmi kérdések is. A civil szervezetek közül a zöld civil
szervezeteket kell kiemelni, akik folyamatosan küzdenek az élhetőbb jövőért,
próbálnak környezetbarát törvényeket elfogadtatni, odafigyelnek a természetvédelemre, óvják a városi zöld területeket, küzdenek a környezettudatos tevékenységek és fogyasztási formák elterjedéséért. Az oktatás-kutatás területén,
elsőként az 1986-ban alakult Római Klub tevékenysége számottevő, melynek
tagjai kiemelkedő tudósok, oktatók és közéleti személyiségek. A környezetvédelem elméleti megalapozása a hosszú távú társadalmi, gazdasági célok
meghatározása miatt jelentős.
Fogyasztói vagy egyéni szinten a fogyasztási mintáknak a megváltoztatása
kerül előtérbe, hiszen ezzel vannak leginkább problémák. Azonban az ő részükről is megfigyelhető a törekvés, folyamatosan nő az ökológiai tudatosság,
takarékos, tiszta és zöld termékeket igényelnek a vállalatoktól, ami világszerte
megfigyelhető.

4. 2. A környezettudatosság céljai
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban számos cél kerül bemutatásra,
melyek a következő területeken nyilvánulnak meg:
• oktatás;
• környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás;
3

Schäfferné 2008.
Czekus – Czekus 2015. 101–109.
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környezeti információkhoz való hozzáférés;
a turizmus környezeti hatásainak felmérése, tudatosítása.

Az oktatás területén a környezettudatosságra való nevelést már egészen fiatalon el kell kezdeni. Több környezettudatosságot támogató nemzeti szintű
keretrendszer létezik, mint például a zöld óvodák, iskolák, fejlesztési és tehetséggondozási programok. Ezeknek az együttes célja a környezettudatosság és
a fenntartható fejlődés támogatása, az oktatási segédanyagok kifejtése, programok szervezése, együttműködés fejlesztése szülők és iskolák között, valamint
az, hogy felsőoktatási intézmények képzési programjának szerves része legyen
a környezettudatosság is.
A környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztással kapcsolatban
elmondható, hogy a kutatások alapján a mostani gazdasági és fogyasztási
szokások nem folytathatóak, hiszen a népesség és az ipari termelés hatására
a természeti erőforrások kimerülőben vannak, a hulladék mennyisége rohamosan nő. Ezért van arra szükség, hogy különféle módszereket és szokásokat
terjesszenek el, melyek hozzájárulnak és javítani tudják az egyén valódi jólétét, a takarékos gazdálkodást, és mindezt úgy, hogy a környezeti értékeket
megóvjuk. A cél mindenekelőtt a vásárlás tudatossági szintjének emelése,
a környezetterhelés mértékét csökkentő elvek bevezetése és alkalmazása.
A környezeti információkhoz való hozzáférés nyilvános kell, hogy legyen,
mivel egyre több egyén, cég és vállalat kérvényezi őket. Mindehhez egy megfelelő információs háttérre van szükség. Magyarországon erre már létrehozták
az úgynevezett Zöld- Pont Irodák Országos Hálózatát, mely teljes lefedettséget
biztosít, és egységes tartalmat tesz közzé az ügyintézés során.
A turizmus környezeti hatásainak felmérése és tudatosítása kiemelkedő
jelentőséggel bír, mivel a szabadidő minőségi eltöltése nagyban befolyásolja
az emberek életminőségét, hozzájárul a helyi közösségek szociális jólétéhez.
A turizmus előnye a pozitív irányú tudatformálás, a természeti, környezeti és
kulturális értékek megismerése világszerte.

4. 3. Környezeti problémák
Számos kérdés megfogalmazódik bennünk a környezet szó kapcsán. Miért
fontos az, hogy odafigyeljünk a környezetünkre nap, mint nap? Vajon miért
van az, hogy a globális klímakatasztrófa küszöbén állunk? Miért érdekli az
embereket jobban a technika, mint a természet? Miért akarja az ember mindenáron leigázni környezetét? Miért van szemét, és mi lesz vele? Ezenkívül még
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rengeteg más kérdés megfogalmazódhat bennünk, de a környezettudatosság
szempontjából e kérdések a mérvadóak.
A Föld jelen formájában nem létezhet a rajta zajló élet nélkül, ahogy az élet
általunk ismert formája is csak a Földön lehetséges. Minden élőlény ad valamit az élet körfolyamatába, ezért van az, hogy egyetlen élőlény sem felesleges.
Ugyanígy a Föld élettelen részei is fontosak az élet fenntartásának szempontjából. Elmondhatjuk, hogy mi emberek is a természet részét képezzük, nem
külső megfigyelő vagyunk, így a mi tevékenységeink és cselekedeteink is befolyásolják az életet a Földön; ezért tisztelnünk kell a természet adta lehetőségeket, nem pedig kihasználni őket. Sajnos nem csak a közvetlen környezetünkre
vagyunk hatással, hanem a bolygó globális egyensúlyára is. Jelenleg körülbelül
hét milliárd ember él a Földön, az optimisták szerint a növekedés 2050-ben fog
tetőzni, amikor is kilenc milliárdan leszünk. A népesség növekedésével olyan
kulturális és gazdasági különbségek alakultak ki az emberi társadalmon belül,
melynek hatásai kapcsolatban állnak a Föld túlhasználásával.

5. A környezettudatos ember
A következő fejezetben szeretném felhívni a figyelmet azon módokra, ahogyan az ember környezettudatos életmódot folytathat; illetve arra, hogy már
kisgyermek korban a kellő odafigyeléssel hogyan nevelhetjük a gyerekeket
környezettudatosságra.
Előfordulhat, hogy az ember azt gondolja, hogyha előfordult, hogy az autó
helyett tömegközlekedési eszközt vagy kerékpárt választott, az már környezettudatos cselekvésnek minősíthető. Ez nem ilyen egyszerű, mert a környezettudatosság rendszeres tevékenység, ehhez ki kell alakítani a környezettudatos
gondolkodásmódot, ami először is a környezetre káros szokásokról való lemondást jelenti, vagy pénzügyi ráfordításokkal jár, de előbb-utóbb mindez
kifizetődik. A környezettudatosság esetében olyan gondolkodásmódról beszélhetünk, mely során az ember felelősséget kezd vállalni környezetéért, és
igyekszik a mindennapi életben minimálisra csökkenteni a káros anyagok
használatát, melyek befolyásolják a természet állapotát. Fontos kihangsúlyozni, hogy már kisgyermekkorban fel kell hívni a figyelmet a környezettudatos
életmódra, mivel később már sokkal nehezebb lesz, ha rögzült egy bizonyos
életforma. Nem elég csak az iskolában vagy óvodákban így nevelni a gyerekeket,
hanem a szülők együttműködésére is szükség van, mivel a gyerekek otthon sok
mindent eltanulnak, és megfigyelnek, abból, amit a felnőttektől látnak.
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Kisgyermekkorban még nagyon fogékonyak, így ha azt látják, hogy szüleik
fürdés helyett zuhanyoznak, az égőket energiatakarékosra cserélik, a szemetet
szelektíven gyűjtik, csak újratölthető elemeket használnak, akkor nagy az esély
arra, hogy egy idő után, ők is követni fogják ezeket a példákat. Pozitív, környezettudatos képet alakíthatunk ki úgy is, ha elvisszük a gyerekeket vásárolni
többször, hogy lássák mit érdemes venni, hogy az egészségtelen, vegyszerekkel
teli élelmiszerek helyett inkább biotermékeket válasszanak, és ne nejlonzacskóba, hanem otthonról hozott bevásárlótáskába pakoljanak. Ha az egész család
követi ezt az életmódot, akkor a gyerek mindennapos tevékenységébe is ez fog
beépülni, és nem lesz szükség semmilyen különleges nevelési módszerre.
Vajon milyen lehetőségeink vannak az energiatakarékos életvitelre? Ahogy
korábban a túlnépesedés problémáját említettem, most az energia témakörére
fektetném a hangsúlyt, mivel utóbbi időben drámai mértékben megnőtt a jelentősége. Nemcsak az otthoni elektromos áramról vagy a földgáz fogyasztásról
van szó, hanem olyan energiaforrások terjedtek el, mint az üvegházhatást okozó
fosszilis- vagy a kockázatos atomenergia. Manapság mindenhez szükségünk
van energiára, legyen az különféle termékek gyártása, közlekedés, világítás,
ételek előállítása, építkezés stb. Fontos idejekorán felismerni a problémát, és
ha ez sikerült, akkor cselekedni kell.
Átlagos energiafogyasztás esetén a háztartásban a fűtés szerepe a leghangsúlyosabb, ami 65-70%-a a háztartási energiaigénynek. Hogy ezen spórolni
tudjunk, érdemes otthonunkat hőszigetelni, alacsonyabb hőmérsékletre állítani a fűtőtesteket, mivel már ezekkel a cselekedetekkel rengeteg energiát
takaríthatunk meg.
A másik fontos tényező a meleg víz, hiszen ez követeli a második legtöbb
energiát a háztartásban. Ahhoz, hogy spórolni tudjunk vele, érdemes fürdés
helyett a zuhanyozást választani, mivel a kádban való lubickolás négyszer anynyi vizet igényel; mosogatásnál nem kell végig folyatni a meleg vizet, hanem
csak akkor nyissuk ki a csapot, amikor szükséges; mosáskor pedig használjunk
alacsonyabb hőfokot. Nagyon fontos megszerelni a csapot, ha csöpög, mivel
különben egy hét alatt akár egy egész kádnyi víz is elfolyhat; illetve szintén
lényeges, hogy fogmosáskor se folyjék megállás nélkül a víz; ugyanakkor érdemes napkollektorokba is befektetni, így a Nap melegét használva fel a meleg
víz előállítására.
A harmadik helyen az elektromos áram áll, mivel ez a legkényelmesebb és
legsokoldalúbb energiaforma. Bevezetésével rengeteg veszteség is jár, így ezzel
különösképpen takarékoskodnunk kell. Igyekezzünk energiatakarékos izzókat
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használni, melyekkel egy év alatt annyi energiát lehet megtakarítani, amennyiből még négy évig lehetne világítani. Fontos lekapcsolni a villanyokat abban
a szobában, ahol épp senki nincs, és próbáljunk minél több természetes fényt
használni. Ha nem nézzük a TV-t, akkor kapcsoljuk ki, mivel a „készenléti
állapottal” is fogyasztjuk az áramot. A számítógépet is ki kell kapcsolni, ha
éppen nem használja senki; a mobiltelefon töltőjét nem szabad a konnektorba
hagyni, ha nem töltjük, illetve új berendezés vásárlásakor érdemes megnézni
az energiafogyasztását. A konyhában a főzéssel és a konyhai gépek esetében
szintén odafigyelhetünk a takarékoskodással, például nem kell túlmelegíteni
az ételeket, fedjük le az edényeket főzés közben; ha öt perccel azelőtt lekapcsoljuk a sütőt, mielőtt kivennénk az ételt, azzal is jelentős mennyiségű energiát spórolhatunk meg. A következő ábra jól szemlélteti a fogyasztásról eddig
leírtakat. (1. kép)
a fűtés (70%)
b melegvíz (15%)
c elektromos áram (15%)
d háztartási gépek (4,5%)
e szórakoztató elektronika (3,4%)
f világítás (2%)
g nagyfogyasztó berendezések (számítógép,
tévé stb.) (5,1%)

1. kép: Energiafogyasztás a háztartásban

Vajon mi köze van a közlekedésnek az energiafogyasztáshoz és a környezettudatossághoz? Erről már korábban is esett szó, azonban most bővebben kifejteném
a lehetőségeket. Manapság a környezetvédelemmel foglalkozóknak a legnagyobb fejtörést a közlekedés jelenti, mivel ez az a tevékenység, mely a legtöbb
energiát fogyasztja el, és a klímaváltozás egyik fő okozója. Az egy utasra jutó
üzemanyag-használat egy kilométeren növekvő sorrendben ekképpen alakul:
kerékpár (0) < hajó < vonat < autóbusz < autó < repülőgép. Ezzel egy időben
a járművek károsanyag-kibocsátása is nő, és érdekes tényként mondható el,
hogy a különböző allergiás tüneteknek az okozói akár a levegőben levő káros
anyagok is lehetnek. Sok szempontból a legideálisabb lenne, ha a kerékpárt
választanánk közlekedési eszközül. A környezetszennyezésnek semmi jelét nem
mutatja, élvezhető tevékenység, testedzésnek is minősül, és minél többet kerékpározunk, annál tisztább és csendesebb lesz környezetünk. Tömegközlekedési
eszközök közé a hajót, vonatot, autóbuszt, melyeknek közös tulajdonsága, hogy
sok embert szállítanak kevés járművel, így ezen esetekben is kevesebb az üzem-
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anyag-felhasználás, mint autóval. Már csak azért is megéri tömegközlekedést
választani, mert olcsóbb, nem kell törődni a parkolással. A vonatok esetében
a vasút kevés helyet foglal el, míg az autópálya megakadályozza az élőlények
vándorlását a forgalom miatt. De ha az ember mégis úgy dönt, hogy inkább
autóval közlekedik, akkor érdemes csak nagyobb távolságokra használni, elkerülni a csúcsforgalmat, várakozáskor leállítani a motort, másokat is szállítani
az autóban. Kis távolság esetében érdemesebb sétálni.
A közlekedés mellett a hulladék szerepe is fontosnak minősül. Mit tehetünk
azért, hogy a világon kevesebb legyen belőle? Miért jó szelektíven gyűjteni?
Ezek a kérdések foglalkoztathatnak leginkább minket, ha a hulladékról van
szó. Régen még nem volt ekkora pazarlás, nem dobáltak mindent el az emberek, nem műanyag zacskóval mentek bevásárolni. Az ötvenes években kezdett
megjelenni a műanyag, mely annyira elterjedt, hogy a keletkező hulladék kezelése problémássá vált, megjelentek az első szemétdombok, melyek a mai napig
folyamatosan nőnek. Két megoldásról beszélhetünk, az egyik a hulladék-megelőzés, a másik pedig a szelektív hulladékgyűjtés. Mindkettő odafigyelést és
tudatosságot igényel. Oda kell figyelni, hogy ne vegyünk olyan termékeket,
melyekre nincs szükségünk, vagy tudjuk, hogy hulladék lesz belőlük. Erre
megoldást jelent, ha nem veszünk el feleslegesen zacskókat, a papír mindkét
oldalára írunk, visszaváltható dolgokat vásárolunk. Szelektív hulladékgyűjtéskor mindent a megfelelő helyre kell dobni, illetve ne dobjunk el szennyezett
hulladékot, mivel az megnehezíti az újrahasznosítást. Mindent, amit a szelektív gyűjtőbe dobunk nyersanyag értéknek számít, mert a műanyagból újra
műanyag lesz, a papírból újra papír, és a fémdobozokat is beolvasztják, és új
termékként kerülnek piacra. Mindez egyéni felelősség, rajtunk múlik, hogy
teszünk-e a cél érdekében vagy követjük a többi embert, aki lusta szétválogatni
a szemetét. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy vannak olyan hulladékfajták,
melyeket még véletlenül sem szabad ilyen helyre dobni. Ide soroljuk az elemeket, lejárt szavatosságú gyógyszereket, kiürült festékes dobozokat, vegyszeres
flakonokat vagy elektronikai hulladékot. Ezeket külön az arra kijelölt gyűjtő
edényekbe kell elhelyezni.4

6. Eco-Friends and Eco-Kits
Munkám szempontjából fontosnak tartom a 2008-ban alakult Eco-Friends
and Eco-Kits szervezet megemlítését, hiszen egy teljesen innovatív és kreatív
módon foglalkoznak az elektromos elemek újrahasznosításával Szerbiában.
4

Zelenák – Krassován 2008.
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A szervezetnek szociális, környezetvédelmi, anyagi, gyakorlati és tudományos
tevékenységei vannak, célja pedig a veszélyes hulladékok specifikus fajtái elleni
harc, többek közt a száraz és újratölthető elemek újrahasznosítása. Alapítója
a mai Ivan Sarić Műszaki Iskola, korábban „MEŠC”, nyugalmazott fizika és
elektrotechnika tanára, Tóth Dénes mérnök. Neki köszönhető, hogy többek
között a Műszaki Iskolában tölthető elemeket kezdtek el használni a tanulók,
aminek pozitív anyagi következményei is lettek. Nagyon sok szabadkai iskola és
óvoda még mindig megmaradt a nem tölthető elektromos elemek fogyasztása
mellett, így ezekben az esetekben az elemek begyűjtése lett a cél.

2. kép: A szervezet emblémája

2005-ben az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok gyűlésén megfogalmazták,
hogy az elemeket be kell gyűjteni a tanügyi intézményekben veszélyességük
miatt, ugyanis károsak a környezetünkre, és a vízbe kerülve nehézfémek és
rákkeltő anyagok szervezetünkbe kerülését okozhatják, aminek következménye
lehet az emberi egészség és a fiatalok mentális érésének károsodása. Azóta 5-6
literes ivóvizes száraz PET flakonokba gyűjtik számos helyen az elemeket, de
nem tudnak mit kezdeni velük, vagyis az elemek feldolgozása nincs megoldva.
Norvégiában és Svédországban léteznek olyan hőerőművek, melyekben sokféle anyag elégethető, és a hőenergia meleg víz és villamos áram formájában
hasznosul; ezek a létesítmények komoly szűrőberendezéssel is rendelkeznek,
mellyel megakadályozzák a környezet szennyezését. Az Eco-Friends and EcoKits hangsúlyozza, hogy az elemek és elektronika elsődleges újrahasznosítását
a tanügyi intézményekben kellene megvalósítani, de ez nehézségekkel jár, mivel
sok pedagógus nem rendelkezik a megfelelő elméleti és gyakorlati háttérrel
a digitális mérésekhez, melyek szükségesek lennének az elemek szelekciójához.
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Ezért van szükség arra, hogy a pedagógusokat képezzék e téren is, és ebben
segítséget nyújt a szervezet, mivel szerb és magyar nyelven is elérhetőek iskolai
ökofilmek YouTube-on és Facebookon is, melyek a tanügyi intézményekben
végzett elsődleges újrahasznosítást mutatják be. Az elektromos elemek szelekcióját óvodás korú gyermekektől egyetemista korú hallgatókig mindenki
végezte már. Tóth Dénes tanár úr munkásságának középpontjában áll, az egyszer használatos elemek újratölthető akkumulátorokkal való kiváltása, mivel
egy darab tölthető elem 1000 darab nem tölthetőt helyettesít.

6. 1. A szervezet munkássága az elemek szelekciójának szempontjából
Két módszer ismert az elemek szelektálására, az egyik a 17 csoportba való
szétválogatás, míg a másik az 5 csoportba való szelekció.
A 17 csoportos válogatást az elemek feszültsége alapján kell véghez vinni
(3. kép), ahol a begyűjtött elemek 90%-a AA és AAA elem, melyeknek alapból
a 67%-a azonnal újrahasznosítható. Ez a szelekció az elemek és elektronika elsődleges (primáris) újrahasznosítása. Digitális multimétereknél a 2000mV-os
méréshatárt kell alkalmazni, és a mérések során a 17 csoportból az első 9 felhasználható elsődleges újrahasznosításra, melynek az első 5 csoportja már
a fehér LED-es lámpákban működik, a másik fele pedig a piros LED-es lámpákban. A fehér LED-ek a kerékpárok első lámpájában 3 V-on, míg a piros
LED-ek a kerékpárok hátsó lámpájában 1,7-2 V-on működnek. A maradék
csoport elemeiből csak soros párhuzamos kapcsolással nyerhetnénk energiát. Azért jó ez a mérés, mert a 10-17. csoportokban egyre elhasználtabbak
az elemek, amiket kidobunk: a 17. csoport elemei már közel nulla energiával
rendelkeznek.
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3. kép: Táblázat a 17 csoportos szelekcióhoz

A másik szelekció az 5-ös csoport, mely az „5-17-5-5” modell szerint történik.
5 csoportba válogatjuk szét az elemeket az alakjuk szerint, majd a 17-es szelekció következik az elemek feszültsége alapján, hogy megállapítsuk az elem

Környezettudatos életmódra való nevelés az elemek újrahasznosítása által

67

elsődlegesen újrahasznosítható-e. Így eljutottunk az 5-17-ig, a maradék 10-be
pedig a 15000 elemfajta tagjai kerülnek, melyek lehetnek a 1,5 V-os gombelemek, melyeket 1,3 V-ig használunk karórákban, vannak elemek, melyeket
a digitális multiméterek 8,6 V feszültség alatt nem tudnak pontosan lemérni,
ezeket a távirányítókban használjuk. Amint ezek az elemek lemerültek, az öt
PET közül az elsőbe gyűjtjük, vagyis ez lesz az 1. rossz csoport az 5 rossz csoportból. A jókat a jó csoport első flakonjába fogjuk tenni, ami az 1. jó csoport
lesz az 5 jó csoportból.

4. kép: Táblázat az 5 csoportos szelekcióhoz

A NiCd tölthető elemeket is szét kell válogatni jókra és rosszakra, melyek
legalább 1000-szer tölthetőek, ezért környezetbarátnak számítanak. Ha 5 perc
alatt legalább 1,3 V-ra feltöltődnek, akkor a jók közé kerülnek, a 2. csoportba
a jók közül, ha pedig nem töltődik fel, akkor a 2. csoport lesz a rossz flakonok
között. A 3. csoport a nikkel-metál-hibrid akkumulátorok, melyek 1,2 V-os
feszültséggel rendelkeznek, ugyanúgy mérjük őket, mint ez előző csoportot,
és a válogatásuk is úgy történik, csak ők a jók 3/5, és a rosszak 3/5 flakonba
kerülnek. A 4. csoport a lítium elemek, melyeknél három alcsoportot különböztetünk meg. Az 1/4 csoportban a 3 V-os nem tölthető elemek tartoznak,
melyeknél a jók-rosszak válogatási elv megegyezik az alkáli gömbelemekével,
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a jók 2,7 V-ot kell, hogy elérjék, ami alatta van, az már a rosszhoz kerül.
A 2/4csoportba a lítium-ion tölthető akkumulátorok tartoznak, melyeket saját
készülékkel lehet tölteni vagy külön töltővel. Ha nem töltődik, akkor a rosszak
közé kerül, ha töltődik, akkor a jók flakonjába. A 3/4 alcsoporthoz tartoznak
a modern mobiltelefonok lítium-polimer akkumulátorai, melyeknek töltése
megegyezik az előző 2/4 csoportéval. Az 5. csoportba kerülnek a kisméretű és
kis tárolóképességű ólom akkumulátorok, melyek közül a gyengébbeket, cellazárlatosakat fel lehet használni az elemek pótlására, vagy fehér LED-es lámpák
üzemeltetésére. Amennyiben csak egy cellájuk jó, a rosszak közé kerülnek, ha
pedig csak egy cellája rossz, akkor az 5/5 jó flakonjába kerülnek.5

7. Az elemek szennyező hatása az emberi szervezetre
Az emberek nap, mint nap eldobnak elektromos elemeket, melyekről úgy gondolják, hogy már nem lehet őket felhasználni. Ezek a szeméttelepekre kerülnek,
és nem is foglalkoztat minket a tudat, hogy ezután mi történik velük; pedig
miután bomlásnak indulnak borzalmas hatással vannak a környezetünkre, és az
emberi szervezetre is. Olyan nehézfémeket tartalmaznak, melyek mérgezőek,
mint például az ólom, higany, nikkel, kadmium, réz, cink stb. Még belegondolni
is rossz, hogy milyen változások mennek végbe ekkor a környezetben. Számos
akkumulátor létezik: nikkel-kadmium, nikkel-metál-hibrid, ólom-kénsavas
(savas akkumulátorok), lítium-ion. Esőkor a szeméttelepen található nehézfémek belemosódnak a földbe, így a növények gyökerei fel tudják szívni, és
ezzel már a tápláléklánc első tagjai tartalmazni fogják ezeket az anyagokat.
Sajnos az is nagy probléma, hogy ezek a mérgező anyagok, nagyon nehezen
távolíthatók el a szervezetből, mivel lerakódnak a zsírszövetekben, más szövetekben és a szervekben is. A higany és a kadmium a vesében és a májban, az
ólom pedig az agysejtekben és a csontokban raktározódik el. Mindezeknek a
mérgező hatása függ a kémiai minőségüktől, a koncentrációtól, hogy milyen
kémiai formában vannak jelen, milyen mértékű és sebességű a bevitel, valamint
a kiürülés. Az ólommérgezés egyik tünete lehet a vérszegénység, illetve, mivel
az ólom az enzimek aktivitását is gátolja, zavarok keletkezhetnek az ingervezetésben, foszfát- és cukoranyagcserében. Az alumíniummérgezés tünetének
a csontlágyulás számít, a kadmium-mérgezés pedig a csonttörékenységben
nyilvánul meg, de vannak olyan mérgező fémek is, melyek a sejthártya ioncsatornáin át képesek bejutni a sejt belsejébe, például a lítium- és tallium-ionok. Némelyik fém hatására a biomolekulák aktív térbeli szerkezete is képes
5

Bessenyei 2014.
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megváltozni, ami súlyos következményekkel járhat, pl. rákos megbetegedés,
torz fejlődés. A higany bizonyos vegyülete, ha bejut a sejtek belsejébe az agyi
régióiban, akkor súlyos károsodást okozhat ezekben a sejtekben és a központi idegrendszerben. Ugyanúgy mérgező hatása van az oxidatív tulajdonságú
fémet tartalmazó ionoknak, ezek közül a kromát-ion a legveszélyesebb, mivel
rákkeltő anyagokat tartalmaz, képes átjutni a sejthártyán, bekerül a sejtmagba,
és reakcióba lép a DNS-molekulával. Következménye lehet, hogy kötések szakadnak fel és keresztkötések jönnek létre, nem beszélve arról, hogy különböző
genetikai rendellenességeket okozhat. Ezek a legsúlyosabb következményei
a különféle nemesfémek mérgező hatásainak, de ezek mellett hajhullást is
eredményezhet a mérgezés. A szervezet próbál ez ellen védekezni: egyes mérgező nehézfémek kipárolognak a szervezetből, vannak, melyek szilárd fázisba
épülnek be. Ilyenkor a vesetubullusokban apró szemcsék jönnek létre, egyes
sejttípusoknál pedig a kadmiumionok hatására kadmium-szulfid részecskék
keletkeznek, melyeket fehérjemolekulák vesznek körül, így a mérgező hatás
megszűnik.6

8. Eco-Friends and Eco-Kits hatástanulmánya
Korábban említettem a szervezet munkásságának célját, most pedig szeretnék
a kutatásukról és az eredményeikről is beszámolni. Az akkumulátor felhasználása
egyre nagyobb jelentőséggel bír, azonban még mindig sokan használnak elemeket, pedig velük nagymértékben károsítjuk környezetünket és a vizeket. 1 kg
szárazelem a talajban 8000 liter víz szennyeződését okozza, ezért lenne fontos
rádöbbenteni az embereket, hogy inkább újratölthető elemeket használjanak, és
a használhatatlan elemeket az arra kijelölt elemgyűjtő dobozokba tegyék.
A legújabb hatástanulmányt Szabadka községében végezték, részt vettek
a szabadkai Műszaki Középiskola első osztályos tanulói, a szabadkai Vegyészeti
Középiskola tanulói, a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola 4., 6., 7. és 8. osztályos tanulói, a szabadkai Naša Radost óvodái, illetve a csantavéri Néphősök
Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói valamint az iskolához tartozó két óvoda. A megkérdezettek száma összesen 1409 tanuló és óvodás volt, de ha a családokat is nézzük (a családtagok száma átlagosan négy), akkor már 5000 emberről
beszélhetünk, így a lakosság 5%-a 94 905 db elemet dob el évi szinten, ami
1,66 tonnányi káros anyag, ami 13 286 400 liter víz szennyeződését vonja maga
után. Mindössze 17 család használ újratölthető elemeket. A kisgyerekek játékai
igénylik a legtöbb elemet, így ők azok, akik a legtöbbet fogyasztanak. A felmérés
6

http://users.atw.hu/greengroup/vegyi%20kimutatas.htm (2016. március 26.)
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eredménye, mely Szabadka és a környék iskoláinak, valamint óvodáinak adatait
összesíti, a következő táblázatban látható. (1. táblázat)
Összegzés (Szabadka és környéke)

Tanulók és
óvodások száma
(1409)

Kidobott elemek száma 1 év alatt

109 657 db

Kidobott elemek össztömege (1 elem kb. 17,5 g-os)

1918,96 kg

Megtakarított pénzösszeg
(ha 1€ értéke 79 dinár és 1 elem ára 40 dinár)

55 521,43 €

Beszennyezett vízmennyiség
(1 kg elem 800 liter vizet szennyez)
Tölthető akkumulátor-használók száma

15 351 680 liter
17

1. táblázat: Az új felmérés eredményei

Ha mindenki jobban odafigyelne, és nem használna szárazelemeket a kerékpárlámpákba, zseblámpákba stb., akkor rengeteget tenne a környezetéért. Ezek
az elemek felcserélhetőek újratölthető elemekkel, akkumulátorokkal, melyek
1000-szer tölthetőek és 10 év az élettartamuk, így azt is nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy 1 akkumulátor felér 1000 szárazelemmel. Magát a töltőt sem olyan
nehéz elkészíteni, akár egy természet és társadalom, környezetünk, műszaki,
informatika vagy fizika órán is el lehet készíteni a tanulókkal. Sajnos manapság
már vannak olyan játékok, amelyek akár 10 elemet is lemerítenek naponta, így
a legnagyobb probléma az óvodásoknál és az általános iskola alsó tagozataiban
jelentkezik. Ők azok, akik a legtöbbet fogyasztanak, ezért lenne fontos az, hogy
a szülők cselekedjenek, leszoktassák a gyerekeket a szárazelemek használatáról,
és csak újratölthető elemekkel működő játékokat vásároljanak.

9. Akkumulátortöltő elkészítése
Az Eco-Friends és Eco-Kits szervezet mindent megtesz a környezetvédelem
érdekében, többek közt olyan akkumulátortöltőket hoznak létre, melyeket olcsó elkészíteni, felhasználásukkal jobban takarékoskodunk és szárazelemeket
sem használunk. Nem működő elektronikai eszközöket is fel lehet használni
az töltők elkészítésénél, ezeket az alkatrészeket nem kell kidobni, hanem szétszedjük, és felhasználhatjuk őket az új töltőknél. Különféle szervizeket fel lehet
keresni, mint például mobiltelefonokat javító, rádió-TV-videó, számítógép
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szerviz, ahol régi készülékekhez szükséges elektronikai alkatrészeket be lehet
szerezni, és ezekből fel lehet használni a 12/5 V-os tápokat, UPS akkumulátort
és az alkatrészeket, melyeket ezután rendszerezni kell.
A szervezet véleménye, hogy a gyári töltők nem töltenek megfelelően, és a saját kezűleg elkészített töltőikkel töltött akkumulátorok, akár a 20 év élettartamot
is elérhetik. Ehhez megfelelő töltőáram szükséges; 60mA-es töltőáramra van
szükség a 600mAh-ás akkumulátorok esetében. A szabály, hogy az amper óra
(Ah) kapacitás értéket 10-zel kell osztani, és ezzel az árammal tölteni az akkumulátort 14-15 óráig, így fogja csak elérni a megfelelő élettartamot. Ennek
tudatában fontos lenne mérlegelni, és inkább a türelmünket edzeni kicsit, ezzel is segítve környezetünkön. A következő kép (5. kép) ábrázolja ezt a töltőt,
amit bárki elkészíthet otthon.

5. kép: Egyszerű töltő

A következő töltő, amit szeretnék kiemelni, az Intelligens töltő. (6. kép)
Elkészítése Kuti Andrea nevéhez fűződik, amiért Pro Urbe díjat kapott. A töltő
lényege, hogy jelzi, amikor befejeződött a töltés a rajta található LED lámpa
kigyulladásával, és innentől kezdve nem tölti tovább az elemet. Ezen kívül
képes megkülönböztetni az elemek minőségét, ezzel rövidítve a töltési időt,
illetve nem szükséges az akkumulátorok lemerítése töltés előtt.
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6. kép: Intelligens töltő

10. Kutatás
10. 1. Problémafelvetés
Sajnos az emberek nem tudják, mekkora kárt okoznak azzal, ha nincsenek
tudatában az elemek környezetszennyező hatásával. Fontosnak tartom, hogy
én, mint leendő pedagógus kihasználva az alkalmat, és a gyerekeket megcélozva, már kiskorban környezettudatos életmódra neveljem őket, mivel
ekkor a legfogékonyabbak mindenre. Ezért szerettem volna ezt a korosztályt
megkérdezni, és a kérdőív által felhívni a figyelmüket, hogyha még nem is
hallottak volna az elektromos elemek újrahasznosításáról, a továbbiakban
biztosan tudjanak róla.

10. 2. A kutatás célja
A kutatás célja az volt, hogy egy átfogó képet kapjak a tanulóknak az elemek
újrahasznosításával kapcsolatos tudásáról és szokásáról. Kíváncsi voltam rá,
hogy a gyerekek milyen eszközökben használnak elemeket nap, mint nap,
hallottak-e már az elemek újrahasznosításáról, és hogyan viszonyulnak ehhez a témához, illetve mekkora különbség van e témában a falusi és a városi
tanulók között.
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10. 3. Hipotézis felvetés
Érdekelt, hogy milyen adatok születnek a kérdőívezés végén, azonban előtte
néhány hipotézist megfogalmaztam magamnak, azt illetően, hogy ez a korosztály a gyerekeknél mennyire jártas az elemekkel kapcsolatos dolgokban.
H1: A gyerekek tisztában vannak vele, hogy mely eszközök működnek
elemekkel.
H1.1a: Hallottak már a gyerekek az elemek újrahasznosításáról.
H1.2a: A lemerült elemeket az arra kijelölt elemgyűjtő dobozokba teszik
vagy feltöltik.
H1.3a: A szülők többsége újratölti az elemeket.
H2: A falusi iskolákban kevesebben tudnak az elemek nyilvános gyűjtőhelyéről.
H2.1a: A falusi iskolákban kevésbé vannak tisztában a gyerekek az elemek
újrahasznosításával.

10. 4. Minta
Ahogy már korábban említettem, a kutatást négy iskolában végeztem el, négy
különböző helységben. Másodikos, harmadikos és negyedikes tanulók töltötték
ki a kérdőíveket. A begyűjtött adatok összesen 386 tanulótól származnak, azonban ezek között előfordult 30 kérdőív, melyet nem tudtam számításba venni, így
a véglegesített adatoknak a száma 356 gyerektől származik. A következő táblázatban az iskolák és osztályok létszáma látható, akik a kutatásban részt vettek.
OSZTÁLY
Második

Harmadik

Negyedik

Összesen

Miroslav Antić Á. I.

31

32

43

106

Kárász Karolina Á. I.

20

37

42

99

Ady Endre Kísérleti Á. I.

30

28

48

106

Széchenyi István Á. I.

20

34

21

75

101

131

154

386

ISKOLA

Összesen

2. táblázat: A kutatásban résztvevők száma

A megkérdezett gyerekek 7–12 évesek voltak. A nemek eloszlását a következő
ábra mutatja. A válaszadók között 183 lány és 173 fiú volt.
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Nem
49%

51%
lány
fiú

1. ábra: Nemek eloszlása

10. 5. Az adatgyűjtés módszere és eszköze
A kutatói munkám 2015. decemberétől 2016. márciusáig tartott. A kutatás módszere a kérdőívezés volt, melyet 386 fővel végeztem el. Fókuszcsoportomban
a második, harmadik és negyedik osztályos, általános iskolás tanulók voltak.
A következő iskolákban került sor a kérdőívezésre:
•
•
•
•

Miroslav Antić Általános Iskola, Palics;
Kárász Karolina Általános Iskola, Horgos;
Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Kishegyes;
Széchenyi István Általános Iskola, Szabadka.

Maga a kérdőív 13 kérdést tartalmazott, a kérdéstípusok mindkét fajtája előfordult (nyílt és zárt). A kérdések között a legtöbb karikázós volt, előre megadott
válaszlehetőségekkel, pl. a), b), c); de akadt olyan is, ahol nem volt ilyen jellegű
korlátozás, és egész mondattal kellett válaszolniuk a gyerekeknek. A kérdőív
a mellékletben található (1. melléklet).
A kérdőívben előforduló kérdések a következők voltak:
1. Milyen eszközökbe használsz elemeket? (mobiltelefon kivételével)
2. Milyen gyakran használsz olyan eszközöket, amelyekben elem van
(mobiltelefon kivételével)?
3. A kedvenc játékodban van-e elem?

Környezettudatos életmódra való nevelés az elemek újrahasznosítása által

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Megosztod-e valakivel ezt a játékot?
Szüleid szokták-e újratölteni az elemeket?
Hol szokták vásárolni őket?
Tudod-e, milyen gyakran kell elemet cserélni valamely eszközben?
Ha tudod, válaszolj, hogy milyen gyakran cserélsz (vagy szüleid
milyen gyakran cserélnek elemet)!
Hallottál-e már az elemek újrahasznosításáról?
Ha igen, hol és mikor?
Mit szoktál tenni a lemerült elemekkel?
Az iskoládban van-e nyilvános gyűjtőhely az elemek számára?
Te oda szoktad-e dobni a használhatatlan elemeket?

10. 6. A kutatás eredményei – kérdőívek statisztikai kiértékelése
Az alábbi ábrán (2. ábra) jól látható, hogy a gyerekek milyen arányban, mely
eszközökbe használnak elemeket. Az első három helyen az óra, a fényképezőgép
és a kerékpárlámpa áll. Az „egyéb” alatt lehetőségük volt felsorolni a megadott
válaszlehetőségeken kívül olyan eszközöket, melyeket még használnak, és elemmel működnek. A legtöbbet említett eszközök ezek közül a TV-távirányító,
vezetékes telefon, elektromos fogkefe, számítógépegér és zseblámpa voltak.

2. ábra: Milyen eszközökbe használsz elemeket (mobiltelefon kivételével)?

A 3. ábrán a gyerekek válaszai láthatók százalékokban kifejezve, annak alapján,
hogy milyen gyakran használnak olyan eszközöket, melyek elemmel működnek.
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Mindössze 3% különbség van a két szélsőérték között (naponta-ritkábban).
A gyerekek közül 153-an karikázták be, hogy „naponta”, 142-en, hogy „ritkábban” és 61-en, hogy „hetente” használnak ilyen eszközöket.

40%

43%
naponta
hetente
ritkábban

17%
3. ábra: Milyen gyakran használsz olyan eszközöket, amelyekben elem van
(mobiltelefon kivételével)?

A következő kérdés arra irányult, hogy a kedvenc játékukban van-e elem,
melynél a válaszok száma elég nagy különbséget mutatott. 245-en mondták,
hogy „nincs”, és mindössze 111 gyerek karikázta be, hogy „van” a kedvenc
játékában elem. (4. ábra)

31%

van
nincs

69%

4. ábra: A kedvenc játékodban van-e elem?
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A negyedik kérdés kapcsolódott az előzőhöz: megosztják-e valakivel ezt a játékot. 266 gyerek mondta, hogy igen, és 90-en karikázták be, hogy nem osztják
meg. Az alábbi ábrán (5. ábra) a válaszok százalékos megoszlása látható.

25%

igen
nem

75%
5. ábra: Megosztod-e valakivel ezt a játékot?

A továbbiakban már az elemek újratölthetőségéről volt szó, a kérdések is erre
irányultak; elsőként, hogy vajon a szülők újratöltik-e az elemeket. A válaszok
alapján a legtöbben az „igen”-t karikázták be, pontosan 171-en. Emellett 48-an
mondták, hogy a legtöbb elemet újratöltik, míg 76-an nem szokták tölteni, és
61-en nem is használnak újratölthető elemeket.
14%
48%

17%

igen
nem

21%

mi nem használunk
újratölthető elemeket
a legtöbb elemet
újratöltik
6. ábra: Szüleid szokták-e újratölteni az elemeket?

A 7. ábrán látható, hogy hol vásárolják a szülők az elemeket. A legtöbb gyerek
az „egyéb hely”-et mondta, 171-en karikázták be. Feltételezésem szerint, azért
lett ez a leggyakoribb válasz, mert lehet, hogy sokan nem is tudják a gyerekek
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közül, hogy szüleik hol vásárolják őket, így ezt találták megfelelőnek. Az egyéb
helyet a szaküzlet követi, 147-en karikázták be, és végül a piac, 38 gyerek gondolta úgy, hogy itt szokták venni az elemeket a szülők.
41%

48%

szaküzlet
piac
egyéb hely

11%
7. ábra: Hol szokták vásárolni őket?

A következő kérdés arra irányult, hogy a gyerekek tisztában vannak-e azzal,
hogy milyen gyakran kell elemet cserélni egyes eszközökben. Meglepő eredmény született, fele-fele arányban voltak ennek tudatában.

50%

50%
igen
nem

8. ábra: Tudod-e, milyen gyakran kell elemet cserélni valamely eszközben?

A 8. kérdés kapcsolódott az előzőhöz: ha tudják, milyen gyakran kell cserélni
elemeket, akkor ők milyen gyakran teszik ezt meg. A legtöbb választ a ritka
cserére kaptam, méghozzá 236 gyerek szerint. 51-en mondták, hogy hetente legalább egy eszközben, és 39 szerint hetente többször cserélnek ők vagy
a szülők elemeket. (9. ábra)
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16%
12%

hetente legalább egy
eszközben
hetente többször
ritkán

72%
9. ábra: Ha tudod, válaszolj, hogy milyen gyakran cserélsz
(vagy szüleid milyen gyakran cserélnek elemet)!

A következő kérdésem, hogy a gyerekek hány százaléka hallott már az elemek
újrahasznosításáról. Az eredmények azt mutatják, hogy a legtöbb gyerek már
ismeri ezt a kifejezést (208-an), de a megkérdezettek közül 148-an nem is
hallottak róla. (10. ábra)
58%
42%
igen
nem

10. ábra: Hallottál-e már az elemek újrahasznosításáról?

A 10. kérdés arra irányult, hogyha már ismerős nekik az elemek újrahasznosítása, akkor hol hallottak róla. Ez nyílt kérdésnek számított, bármit beírhattak,
így különféle válaszokat kaptam. A legtöbben az iskolában hallottak erről
először, utána a szülőktől, de a tévét és az óvodát is megemlítették többen.
„Egyéb” alatt olyan válaszok jöttek, mint pl. előadáson, üzletben, interneten
vagy újságban olvasták. (11. ábra)
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10%
6%
10%
55%

iskolában
szülőktől
tévében
óvodában
egyéb

19%

11. ábra: Ha igen, hol és mikor?

A 12. ábrán az látható, hogy mit kezdenek a gyerekek a lemerült elemekkel.
Ez is nyílt típusú kérdés volt, így ők írhatták le, hogy mit tesznek velük. A lemerült elemeket, ha van lehetőség, akkor fel kell tölteni, de csak 23% említette
ezt meg. A második helyen áll 21%-kal, hogy eldobják őket, harmadik opcióként, a megkérdezett gyerekek közül 15% mondta azt, hogy beviszik az iskolába. Az „egyéb” alatt olyan válaszok születtek, mint pl. újrahasznosítják, újat
vesznek, kicserélik vagy játszanak a lemerült elemekkel.
7%

6%

21%

14%

15%

23%
6%

8%

eldobom
feltöltöm
semmit
odaadom másnak
behozom az iskolába
gyűjtöm
gyűjtődobozba teszem
egyéb

12. ábra: Mit szoktál tenni a lemerült elemekkel?

Az utolsó két kérdésem az iskolákra vonatkozott a gyerekek megfigyelése
alapján. A 13. ábra azt szemlélteti, hogy mennyire tudják, van-e nyilvános
gyűjtőhely az elemek számára az iskolájukban. A legtöbben tudják, hogy van
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(269-en), mások, 87-en azt karikázták, hogy nincs. Ez talán azzal magyarázható,
hogy nem hívják fel eléggé a figyelmüket rá. Minden iskolában van kihelyezve
gyűjtődoboz, azonban hiába teszik ezt meg, ha nem látható helyen vannak, és
a gyerekeket nem informálják kellőképpen.
24%

van
nincs
76%
13. ábra: Az iskoládban van-e nyilvános gyűjtőhely az elemek számára?

Végezetül, ha már van az iskolákban nyilvános gyűjtőhely, akkor a gyerekek élnek-e ezzel a lehetőséggel, és oda dobják-e a használhatatlan elemeket.
(14. ábra) A tanulók 58%-a odadobja ezeket az elemeket, míg 42% a válaszadók
közül nem tesz így. Ez azzal magyarázható, hogy sokan más gyűjtőhelyekre
viszik el, pl. üzletekbe vagy ahol még látnak gyűjtődobozokat.
58%

42%
igen
nem

14. ábra: Te oda szoktad-e dobni a használhatatlan elemeket?

10. 6. 1. Városi és falusi iskolák tanulóinak összehasonlítása
A folytatásban összehasonlítom a két típusú környezetben megtalálható iskolák tanulóinak az eredményeit. Azokat a kérdéseket emelném ki, ahol jobban
eltérnek a válaszok. Elsőként szeretném szemléltetni a városi és falusi iskolák
tanulóinak megoszlását százalékokban kifejezve. (15. ábra)
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51%
49%
városi iskolák
falusi iskolák

15. ábra: A két iskolatípus megoszlása

Az első kérdés, melynek eredményeit összehasonlítanám, arra vonatkozott,
hogy a gyerekek tudomása alapján, a szülők szokták-e újratölteni az elemeket.
Az eredményeket látva nincs nagy különbség a városi és falusi iskolák tanulói
között. Mindkét helyen újratöltik az elemeket, azonban elég sok szülő ennek az
ellentettjét teszi, nem töltik fel őket újra, így ki tudja, hogy hány elemet dobnak
el feleslegesen, mellyel környezetünket károsítják. (16. ábra)

16. ábra: Szüleid szokták-e újratölteni az elemeket? (város – falu)

A következő kérdés azt taglalja, hogy hol szokták vásárolni az elemeket. Az öszszehasonlított eredmények alapján, a legnagyobb különbség az „egyéb hely”-nél
van. A falusi iskolák tanulói a szaküzleten és a piacon kívül, leggyakrabban
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egy másik helyen veszik az elemeket. A legkisebb különbséget a „piac” oszlop
mutatja, míg a városi iskolák gyerekeinek a szülei inkább szaküzletekben vásárolják az elemeket. (17. ábra)

17. ábra: Hol szokták vásárolni őket? (város – falu)

A következő kérdésnél összehasonlítottam, hogy tudják-e a városi és falusi iskolákban a gyerekek, hogy milyen gyakran kell elemet cserélni egyes eszközökben.
Az összehasonlítás eredményei között nincs nagy különbség. (18. ábra)

18. ábra: Tudod-e, milyen gyakran kell elemet cserélni valamely eszközben? (város – falu)

A 19. ábrán jól látható, hogy milyen mértékű az eltérés a városi és falusi iskolák tanulói között, abból a szempontból, hogy hallottak-e már az elemek
újrahasznosításáról. A diagramon a „nem”-ek aránya látható.
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39%

városi iskolák
falusi iskolák

61%
19. ábra: Hallottál-e már az elemek újrahasznosításáról? (város – falu)

A városi és falusi iskolákban a gyerekek hozzáállása, hogy mit kezdenek a lemerült elemekkel, eltérő. Ezt a következő ábra is jól szemlélteti (20. ábra), hiszen
ha megnézzük, a falusi iskolák gyerekei nagyobb számban töltik fel az elemeket,
mint a városiak. Két nagy eltérés látszik még a diagramon. Az egyik, hogy sokkal több falusi gyerek dobja el az elemeket, mint városi. Ez kapcsolódik a másik
válaszhoz, hogy gyűjtődobozba teszik a városi iskolák gyerekei, és emiatt nem
dobják el. Ezzel szemben a falusi iskolák gyerekei inkább eldobják, minthogy
gyűjtődobozba tegyék, ami azzal is magyarázható, hogy az iskolákban nincs
eléggé hangsúlyozva az elemek gyűjtése.

20. ábra: Mit szoktál tenni a lemerült elemekkel? (város – falu)
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10. 7. A hipotézisek beigazolódása, illetve elvetése
A kapott eredmények alapján, hipotéziseimmel kapcsolatban a következőket
állapítottam meg:
H1: A gyerekek tisztában vannak vele, hogy mely eszközök működnek elemekkel. A legtöbb gyerek a megadott lehetőségek közül választott, de voltak,
akik az egyéb alatt más dolgokat is feltüntettek, amiket még használnak, és
elem szükséges a működésükhöz, így ez a hipotézisem az eredmények alapján
beigazolódott. (21. ábra)

9%

6%

óra

24%

kisautó

10%

baba
10%

fényképezőgép
kerékpár lámpa
mp3 lejátszó

15%
6%
20%

játékhangszerek
egyéb

21. ábra: H1: A gyerekek tisztában vannak vele, hogy mely eszközök működnek
elemekkel.

H1.1a: Hallottak már a gyerekek az elemek újrahasznosításáról. Az első alhipotézisemet az eredmények megerősítették, mivel a gyerekek 58%-a hallott
róla, azonban lényeges megjegyezni, hogy elég magas százalék (42%) mutatja
ennek az ellentettjét is. (22. ábra)
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42%
58%
igen
nem

22. ábra: H1.1a: Hallottak már a gyerekek az elemek újrahasznosításáról.

H1.2a: A lemerült elemeket az arra kijelölt elemgyűjtő dobozokba teszik vagy
feltöltik. A második alhipotézisem beigazolódott, mivel a legnagyobb százalékot a „gyűjtődobozba teszem”-re kaptam, valamint 29% mondta azt, hogy
fel szokta tölteni. (23. ábra)
27%
44%
eldobom
feltöltöm
gyűjtődobozba
teszem
29%
23. ábra: H1.2a: A lemerült elemeket az arra kijelölt elemgyűjtő dobozokba teszik vagy
feltöltik.

H1.3a: A szülők többsége újratölti az elemeket. A harmadik alhipotézisemet
is megerősítették a kapott eredmények, hiszen a válaszadó gyerekek 62%-a
szerint a szüleik újratöltik az elemeket. (24. ábra)
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38%

igen
nem
62%

24. ábra: H1.3a: A szülők többsége újratölti az elemeket.

H2: A falusi iskolákban kevesebben tudnak az elemek nyilvános gyűjtőhelyéről.
A második főhipotézisem beigazolódott, mivel a „nem”-mel válaszoló gyerekek
88%-a falusi, míg 12% városi. (25. ábra)
12%

városi iskolák
falusi iskolák

88%
25. ábra: H2: A falusi iskolákban kevesebben tudnak az elemek nyilvános
gyűjtőhelyéről.

H2.1a: A falusi iskolákban kevésbé vannak tisztában a gyerekek az elemek
újrahasznosításával. Az alhipotézisem beigazolódott, mivel a 26. ábrán jól
látható, hogy 61%-a azoknak a tanulóknak, akik „nem”-mel válaszoltak falusi
iskolába jár, míg 39%-uk városi iskolás.
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39%
városi iskolák
falusi iskolák

61%
26. ábra: H2.1a: A falusi iskolákban kevésbé vannak tisztában a gyerekek az elemek
újrahasznosításával.

11. Kiértékelés és következtetések
Igyekeztem átláthatóan összefoglalni a leglényegesebb környezeti problémákat,
melyek foglalkoztatják az emberiséget, kitérni egy-egy példára vagy megoldásra, amivel jobbá tehetjük a Földet. Az Eco-Friends and Eco-Kits szervezetnek
köszönhetően már egy nagy lépést tudhatunk magunk mögött az elemek
szelekcióját illetően. Igyekeznek mindent megtenni, hogy egyre több helyen
ismerjék és alkalmazzák az elemek gyűjtésén kívül a helyes szétválogatásukat is.
Már az óvodás korosztállyal kezdődően próbálják felhívni mindenki figyelmét
az elemek megfelelő újrahasznosítására. Emellett olyan akkumulátortöltőket
sikerült készíteniük, melyekkel szintén a környezettudatosság szempontját
figyelembe véve, sikereket arattak.
A munkám központi része, a kérdőívek kiértékelése, és a városi illetve falusi
iskolák tanulóinak összehasonlítása volt. A gyerekek nagyon segítőkészek voltak, és örömmel töltötték ki a kérdőíveket, mellyel feltérképezhettem az elektromos elemekről szóló tudásukat. Kutatásom eredményeit megnézve, értek
meglepetések, de számos megmosolyogtató válasszal is találkoztam a feldolgozás során. Az eredmények azt sugallják, hogy a legtöbb gyerek valamilyen
szinten otthonosan mozog az elektromos elemek témájában, de jelentős részük
nem hallott az újrahasznosításukról. Sajnálatos az a tény, hogy a megkérdezettek többsége az elemeket el szokta dobni, és nem viszik el nyilvános gyűjtődobozokba. Nagyobb hangsúlyt kellene erre fektetni az iskolákban, és akár
egy környezetünk vagy természet és társadalom óra keretében elbeszélgetni
a gyerekekkel erről a témáról, és így időben környezettudatos életmódra nevelni
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őket. Az emberek rengeteget vétenek környezetük ellen, ezért már a gyerekeket
kellőképpen fel kell készíteni, hiszen ők jelentik a jövő nemzedékeit.
A tanítóknak is tovább kell magukat képezniük, hiszen csak így képesek
ebbe a területbe belelátni, és a gyerekeknek az elektromos elemekről szóló
tudást átadni, amiben az Eco-Friends and Eco-Kits is segíthet. Így a tanítók
tovább dolgozhatnak, ellenőrizhetik, megfigyelhetik a gyerekek hozzáállását
ehhez a témához; a kihelyezett dobozokat pedig rendszeresen ki kellene üríteniük, hogy mindig legyen hely bennük az újonnan behozott elemek számára.
Ha csak egy kis időt is fordítanak a környezettudatosság ügyére, később meg
fog térülni, hiszen a gyerekek mindenre fogékonyak, és a jó példamutatás nagyon fontos ebben a korban.
Zárógondolatként Szent-Györgyi Albert szavait idézném, mely az egész
munkám lényegét összefoglalja:
„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ,
milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan
használja fel az erőit saját hasznára.”
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Melléklet
ÁLTALÁNOS ADATOK
Osztály:
Nem: lány

fiú

Életkor:

1.

Milyen eszközökbe használsz elemeket (mobiltelefon kivételével)?
a) óra
b) kisautó
c) baba
d) fényképezőgép
e) kerékpár lámpa
f) mp3 lejátszó
g) játékhangszerek
h) egyéb:____________________________________________

2.

Milyen gyakran használsz olyan eszközöket, amelyekben elem van
(a mobiltelefon kivételével)?
a) naponta
b) hetente
c) ritkábban
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A kedvenc játékodban van-e elem?
a) van
b) nincs

4.

Megosztod-e valakivel ezt a játékot?
a) igen
b) nem

5.

Szüleid szokták-e újratölteni az elemeket?
a) igen
b) nem
c) mi nem használunk újratölthető elemeket
d) a legtöbb elemet újratöltik

6.

Hol szokták vásárolni őket?
a) szaküzlet
b) piac
c) egyéb hely

7.

Tudod-e, milyen gyakran kell elemet cserélni valamely eszközben?
a) igen
b) nem

8.

Ha tudod, válaszolj, hogy milyen gyakran cserélsz (vagy szüleid milyen gyakran cserélnek elemet)!
a) hetente legalább egy eszközben
b) hetente többször
c) ritkán
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Hallottál-e már az elemek újrahasznosításáról?
a) igen
b) nem

10.

Ha igen, hol és mikor? (ha a fenti válaszod „nem” volt, akkor ezt
hagyd üresen)

____________________________________________________________
11.

Mit szoktál tenni a lemerült elemekkel?

____________________________________________________________
12.

Az iskoládban van-e nyilvános gyűjtőhely az elemek számára?
a) van
b) nincs

13.

Te oda szoktad-e dobni a használhatatlan elemeket?
a) igen
b) nem

Őszinte válaszaidat köszönöm, sokat segítettél abban, hogy munkám sikeres
legyen!

