Staň se výzkumníkem, aneb jak se třídí
elektrospotřebiče v Moravskoslezském kraji
Termín plnění úkolu: 03. 09. 2019 – 31. 10. 2019
Zadavatelé úkolu: Recyklohraní, o.p.s. ve spolupráci
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
a společností ASEKOL a.s.

VYHODNOCENÍ

ÚKOLU

Jaké bylo zadání?
V prvním regionálním úkolu školního roku 2019/2020 jsme vyzvali školáky a studenty
Moravskoslezského kraje, aby zjistili, zda a jak se v jejich okolí třídí použité elektrospotřebiče. Jednou
částí úkolu bylo vytvořit anketu, vyplnit ji se svými spolužáky, výsledky vyhodnotit a odprezentovat.
V druhé části odpovídali na 5 otázek v námi připraveném dotazníku. Na otázky mohli odpovídat
online, druhou možností bylo, že si dotazníky vytiskli a oskenované je vložili spolu s další dokumentací
k plnění úkolu. Výsledky tohoto dotazníku budou poskytnuty školám, Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje a společnosti ASEKOL.
Tento úkol měl sloužit k zamyšlení, kolik elektrospotřebičů denně používáme a jak s nimi naložíme,
když doslouží. Přistupujeme k životnímu prostředí všichni stejně zodpovědně?
Dětem v MŠ a nižších ročnících ZŠ jsme úkol přizpůsobili tak, aby náročnost odpovídala jejich věku.
Nachystali jsme pro ně pracovní listy o třídění a recyklaci, a to nejen elektrospotřebičů.
A jak to dopadlo?
V Moravskoslezském kraji se zapojilo celkem 39 škol, od kterých přišlo 48 vypracovaných úkolů a 543
vyplněných dotazníků z druhé části úkolu. Na školní konta jsme tak připsali 11 900 bodů.

Bodové hodnocení
MŠ, která doložila min. 1 foto z plnění úkolu, získala 250 bodů.
ZŠ a SŠ pro dosažení plného počtu 250 bodů, musely splnit obě části úkolu. Každá škola, která doložila
foto z plnění první části úkolu, získala 100 bodů. Za zaslání min. 5 ks vyplněných dotazníků z druhé
části úkolu, získala dalších 150 bodů.

Plnění úkolu – výsledky
Počet zapojených škol

Počet splněných úkolů

Připsané body na školní konta

39

48

11 900
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Vybraná fotodokumentace
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