
Ми навчимо дітей

сортувати правильно



Громадська організація «Юнацький корпус», 

спільно з партнерами ЕКО-Самарь та 

громадською платформою «Прометей»

запрошують школи м. Новомосковська 

долучитись до соціального проекту 

«ЕКО-школа».



«ЕКО-ШКОЛА» - це уроки екологічного виховання, а 

саме сортування відходів, для новомосковських школярів 1- 

11 класів на прикладі подарованих кожній школі систем 

для роздільного збору найрозповсюдженіших відходів - 

паперу, пластику та/або батарейок, тетрапаків.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:     сформувати у новомосковських школярів  
                               культуру сортування відходів. 

    встановити системи роздільного збору МЕТА ПРОЕКТУ:
                               відходів у всіх школах м. Новомосковськ.  
                               Провести, мінімум, один еко-урок в кожній
                               школі для дітей 1-11 класів. 

Проект пов'язаний із безпосередніми змінами у 
внутрішньому та/або зовнішньому просторі школи, який 
спонукатиме учнів, вчителів та гостей школи до розвитку 

культури сортування відходів у цій школі. 



ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ СМІТТЯ
                                                                      Вересень- жовтень 2020

1 ЕТАП:

 Встановлення системи роздільного збору відходів 
зсередини території школи для утворення можливості 
збирати відходи роздільно, з метою подальшої відправки 
на переробку. 

 У школах буде  встановлено декілька   контейнерів 
на 90 л: синій – для макулатури, помаранчевий – для 
пластику, та додатковий сірий – для інших відходів. Також, 
по можливості розміщується інформаційний плакат про 
правила сортування відходів.

У 3 школах, переможцях минулорічного проекту 
«ЕКОшкола», будуть встановлені спеціальні вуличні 
контейнери на 1200л, для збору пластику та пеперу.

 По закінченню проекту система буде діяти на 
території шкіл на постійній основі.

Участь у проекті є безоплатною



ПРОВЕДЕННЯ ЕКО-УРОКІВ
ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ СИСТЕМ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ
                                                                                             жовтень- листопад 2020

2 ЕТАП:

 В кожній школі буде проведено еко-уроки з 
презентацією системи роздільного збору відходів 
(контейнери).

 На еко-уроці, ми розкажемо, чому важливо сортувати 
відходи, як використовувати системи роздільного збору 
відходів та як сортувати сміття  вдома.

 Під час еко-уроку, в кожній школі, буде обрано 1 
волонтера (+ 1 помічник волонтера)  серед учасників. 
К о ж н о м у  в о л о н т е р у  в р у ч а є т ь с я  « і н ф о - б о к с »  з 
брендованою продукціє та інструкцію по роботі.

 З кожною школою буде укладено меморандум про 
співпрацю: визначено людину/людей від адміністрації 
школи, які будуть присутні, разом з волонтером на заборі 
втор.сировини, для фіксації зібраної ваги.

Еко-уроки, можуть супроводжуватись 
фото та відео зйомкою



ЗАБІР ЗІБРАНОЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ЗІ ШКІЛ, 
                                                                                  листопад 2020 - травень 2021

3 ЕТАП:

 Один раз в 1,5-2 місяця, активісти «ЕКО-школи», будуть 
забирати зібрану втор.сировину зі шкіл (за потреби і 
частіше). Або буде сформовано договір з загтівельними 
пунктами.

 По кожній школі ведеться окремий облік зібраної ваги 
макулатури, пластику і батарейок, та вноситься у 
спеціальний журнал обліку.

 При заборі втор.сировини мають бути присутні 
відповідальна людина з адміністрації школи та шкільний 
волонтер, які підтверджують своїм підписом у журналі 
обліку, зібрану вагу.

 Зібрана втор.сировина зважується на електронних 
вагах, які надають організатори «ЕКО-школи».

Всім необхідним інвентарем та витратними 
матеріалами забезпечують 

організатори ЕКО-школи



ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, травень 2021

4 ЕТАП:

 Підсумкові заходи, нагородження шкіл та волонтерів.

 Згідно журналу обліку зібраної вторинної сировини, 
визначаються школи, яка зібрала найбільше втор.сировини 
в загальному об'ємі та по кожній категорії (макулатура, 
пластик,  інші  в ідходи).  Результати визначаються 
пропорційно до кількості учнів у кожній школі.

 На кошти, отримані від об'єму зібраних ресурсів ми 
рекомендуємо закуповувати локальні еко-рішення для 
шкіл:додаткові контейнери для роздільного збору відходів, 
енергоефективні лампи, сучасні аератори та змішувачі 
для води, саджанці дерев. Необхідний для шкіл спортивний 
інвентар: м'ячі, сітки, скакалки, канати чи інше. Інший 
варіант - учні самостійно будуть розподіляти зібрані кошти: 
витратити на школу, екскурсію, кіно чи допомогти на 
лікуванню дітям\дорослим зі своєї школи.

Рішення про остаточний розподіл коштів лежить на 
організаторах ЕКО-школи та партнерах, за консультаціями 
з викладацьким колективом та управлінням освіти.



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПРОЕКТУ:

20    шкіл та філій долучаться до проекту 
20    систем роздільного збору буде встановлено в школах
20    основних еко-уроків буде проведено в школах
1000  дітей стануть учасниками еко-уроків
40    дітей стануть волонтерами проекту
1000  плакатів та листівок по сортуванню роздамо дітям

     Сформуємо культуру сортування відходів у школярів.
     Залучимо до сортування відходів не лише учнів, а і батьків
     родичів та близьких. 

 Окрім освітньої складової, є і фінансовий бік проекту. 
Тому можемо сміливо казати про додаткові фінансові 
вигоди для шкіл від реалізації  такого проекту.

 За умови правильного дотримання recycling-циклу в 
проекті, шкільні відходи не потрапляють на новомосковські 
звалища. Їх вивозимо до підприємства нашого партнера 
«ЕКО-самарь» або інші, де вони пресуються та 
відправляються на вторинну переробку.



Керівник проекту
Рєпка Марина [098] 393-95-66

Еко-партнер
Павліченко Данило [068] 183-28-20

ecoschool.nmsk@gmail.com
instagram.com/ecoschool.nmsk

Змішані відходи - це сміття,

а роздільно зібрані - це ресурси.



НОВОМОСКОВСЬК
2019
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