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Material in oprema
Zemljevid velikega merila za območje čistilne akcije
Vse stvari na kontrolnem seznamu
Vedro za ostre predmete
Škarje (za rezanje ribiških vrvic)
Fotoaparat

Postopna navodila
Učenci v razredu razpravljajo o bližnjih, poznanih »vodnih območjih« (obale, obrežja jezer, rečni bregovi,
potoki ipd.). Nato odgovarjajo na naslednja vprašanja:
• Kaj radi počnete na teh krajih in kaj drugi običajno delajo tam?
• Ali ste kdaj razmišljali o živalih, ki živijo v ali ob vodi?
• Ali so ta območja nasmetena. Zakaj? Kakšne težave lahko odpadki povzročijo na teh območjih?
• Ali ste bili kdaj obveščeni o čistilni akciji v vaši bližini? Ali ste kdaj sodelovali pri taki dejavnosti?
Učenci organizirajo čistilno akcijo izbranega območja kot razred ali cela šola. Pred dogodkom morajo
opraviti naslednje:
• Vključiti celotno šolsko skupnost in morda tudi
sosednje šole.
• Obrniti se na ustrezen organ, odgovoren za
območje. Upravnik parka ali plaže naj zagotovi
Temeljita čistilna akcija zahteva skupne
sredstva za čiščenje in odvoz odpadkov po
napore, dobro organizacijo in veliko
čiščenju.
rok. Tu je nekaj nasvetov za povečanje
• Prizadevati si za sodelovanje lokalnih nevladnih
udeležbe.
organizacij z izkušnjami pri vodenju čistilnih akcij.
• Obrniti se na lokalni radio, TV postajo ali
časopise za promocijo dogodka in pritegnitev
udeležencev.
• Prositi učitelja umetnostne vzgoje, da jim pomaga narediti skulpturo in izdelke z morskimi odpadki, ki bi
jih razstavili na šoli.
Pred odhodom na območje čiščenja, učenci pregledajo kontrolni seznam in z njim seznanijo udeležence
akcije. Če akcija vključuje tudi monitoring odpadkov, morajo uporabiti tudi delovni list B1.
Na kraju samem učenci v majhnih skupinah natančno pregledajo celotno območje. Članom skupine so
dodeljene različne naloge: zbiranje odpadkov, držanje vreče, zapisovanje podatkov, odlaganje vreč na
kup itd. Ko končajo, morajo poskrbeti, da se vreče z odpadki zberejo in pravilno odstranijo.
V razredu učenci analizirajo zbrane podatke in oblikujejo zaključke Ugotavljajo, kako vedenje in dejanja ljudi
prispevajo k nastajanju odpadkov, ki so jih zbrali in razmišljajo, kako bi to lahko preprečili. Na primer, kaj bi
lahko bilo drugače urejeno (recikliranje, ustrezno odstranjevanje, manjša potrošnja itd.).

UKREPAJMO SKUPAJ!
Pri tej dejavnosti učenci organizirajo čistilno akcijo na lokalnem območju, v sodelovanju z
občinskimi ali državnimi organi, odgovornimi za izbrano območje. Učenci bodo »posvojili« območje
in poskušali obvestiti lokalno skupnost o vplivu morskih odpadkov in kako bi območje ohraniti čisto.
PREDMETI
Okoljske vede, matematika, jezik, umetnostna vzgoja
STAROST UČENCEV
12-15 let
TRAJANJE
1 teden
CILJI
• Sodelovati v čistilni akciji (plaže, reke, mokrišča itd.).
• Skupaj delati za skupno stvar.
• Spodbujati ustvarjalnost.
INTERNETNI VIRI

International Coastal Cleanup (ICC): www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup
Clean Up the World Campaign: www.cleanuptheworld.org/en/
Clean Up the Mediterranean: www.facebook.com/pages/Clean-Up-The-Med/288531951267566?ref=hl
European Clean-Up Day: www.letscleanupeurope.eu
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egionalne, nacionalne in lokalne oblasti,
industrijska združenja in organizacije civilne družbe krepijo svoja prizadevanja v
boju proti morskim odpadkom, vendar so pobude
posameznikov ključnega pomena za rešitev tega
vprašanja. K zmanjšanju morskih odpadkov lahko
prispevajo državljani vseh starosti in to z ustreznim
ravnanjem z odpadki, zmanjševanjem ustvarjanja odpadkov, sodelovanjem v lokalnih akcijah
čiščenja morskih odpadkov in združevanjem moči
z nevladnimi organizacijami.

Med določenimi načini vedenja in vplivi na okolje
obstaja neposredna povezava. Na primer, ovoj
sladkarije, odvržen na cesto, zlahka odnese v
odtočni kanal za meteorne vode in od tam v morje. Ker je preprečevanje najenostavnejši in najbolj
učinkovit način zmanjševanja morskih odpadkov,
lahko kot posamezniki začnemo razmišljati o lastnem vedenju in dejanjih, vključno s tem, koliko odpadkov ustvarimo in kje končajo. Da bi zmanjšali
verjetnost, da odpadki postanejo morski odpadki,
moramo zagotoviti pravilno odstranjevanje odpadkov. Na prostem, še posebej na plaži ali na čolnu,
moramo paziti, da naših smeti ne odpihne ali da

jih ne puščamo za seboj. Zelo učinkovito je tudi,
če se naučimo preprečevati nastajanje odpadkov,
na primer s ponovno uporabo plastičnih vrečk in
posod ter recikliranjem. Poleg tega bi pri nakupih
morali izbirati izdelke s čim manj embalaže, kupovati v velikih in ne majhnih pakiranjih in v embalaži
iz recikliranega materiala.
Naša učinkovitost se lahko znatno poveča, če kot
skrbni državljani delamo v skupinah in si prizadevamo doseči skupni cilj, ki je rešitev problema
morskih odpadkov v lokalni skupnosti in regiji. Na
primer, skupina posameznikov, dobro obveščena
o učinkih morskih odpadkov na bližnji plaži, s
problemom seznani širšo skupnost in organizira
redno čistilno akcijo. Projekti, kot je na primer
»Posvojimo plažo«, so lahko zelo učinkovit način
za izobraževanje lokalnih skupnosti o vplivu morskih odpadkov in njihovem preprečevanju. Tudi organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo z okoljem,
vedno rade sprejmejo prostovoljce za pomoč pri
organizaciji in izvedbi svojih projektov. S prostovoljnim delom za organizacije kot so Ocean Conservancy – International Coastal Cleanup (ICC),
imamo vsi možnost prispevati k varovanju okolja in
pridobiti neposredne izkušnje pri reševanju problema morskih odpadkov.

SPISEK STVARI, POTREBNIH ZA ČISTILNO AKCIJO

Oblačila
• nepremočljiva vetrovka ali jopič (odvisno od vremena)
• močni ali zaščitni čevlji
• dolge hlače
Stvari, ki jih je treba vzeti s seboj
• voda (ali sok brez sladkorja)
• krema za sončenje
• klobuk
• delovni listi in pisala (za vpisovanje podatkov in dokumentiranje)
• komplet prve pomoči
Na kraju samem preverite, če imate dovolj
• rokavic (vrtnarske rokavice, rokavice za pomivanje posode ali rokavice iz lateksa)
• velikih vreč za smeti

Kakšen smisel ima čistiti morske odpadke, če jih bo zopet prinesla že
naslednja plima?
To vprašanje si zastavi mnogo razočaranih in
obupanih ljudi, ko primerjajo količino odpadkov,
odstranjeno na čistilni akciji, s količino, ki se na
plaži pojavi v naslednjih nekaj dneh.
Pomembno se je zavedati, da imajo čistilne akcije
številne pozitivne rezultate: organiziranje čistilne
akcije ne pomeni samo prizadevanja za čisto
okolje, ampak tudi ozaveščanje in ukrepanje.
Otroci vseh starosti so običajno precej navdušeni
udeleženci čistilnih akcij. Morda je eno najbolj pozi-

tivnih sporočil za otroke, ko starejše (starše, prijatelje in druge) vidijo čistiti smeti in tako pričnejo
razumeti, da ima vsakdo vlogo pri skrbi za naše
okolje. Ne nazadnje, ko vedno znova opazujemo
količine odpadkov, kot so plastične steklenice in
cigaretni ogorki, ki se nabirajo v našem okolju,
postajamo tudi bolj pozorni glede naših vsakodnevnih navad in, upajmo, spodbujamo tudi druge,
da storijo enako.
Povzeto po: http://journeytotheplasticocean.wordpress.com/

