Вие сте част от Екоклуба на вашето училище. Учителят по биология ви е събрал за да ви
обясни, че от тук нататък, всички биоразградими отпадъци, генерирани в училището, ще
бъдат компостирани в компостера, разположен в двора. Вие сте тези, които ще определят
стратегическия план на проекта „Компостирай в училище“, чиято цел е да се компостират
всички органични отпадъци за да се получи компост, който ще се използва за нуждите на
вашата градина.
За тази цел, ще трябва да определите ръководител на проекта и неговия екип, да
организирате система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци и
информационна кампания. В системата за разделно събиране ще определите пътя на
съответните био отпадъци, от техния източник до извозването им, както и участниците.
Също така ще решите как да организирате нужната подръжката на компостера
/ежеседмично измерване на температура, разбъркване и проверка на състоянието на
компостно съдържание/.
Имайте предвид, че за успеха на проекта е от изключителна важност всички ученици да са
запознати с него, да знаят кои са биоразградимите отпадъци, които могат да изхвърлят в
новите кофи и да спазват правилата. И най-добрата система за разделно събиране няма да е
успешна, ако няма ефективна информационна кампания. Предложете
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дейности/събития, които да популяризират проекта и да убедят вашите съученици в ползата
от него.
Изгответе вашия стратегически план както имате предвид следните въпроси:
•
•
•
•
•
•

Какви са източниците на биоразградимите отпадъците?
Колко кошчета за био отпадъци са необходими и къде ще бъдат разположени в
училището?
Колко често ще се извърлят събраните биоразградими отпадъци в компостера?
Кой ще събира и извозва биоразградимите отпадъци в компостера?
Как ще се организира ежеседмично подръжката на компостера?
Как ще организирате проследяването на проекта? Колко отпадъци са събрани и
компостирани в училище? Работи ли системата за разделно събиране на био
отпадъци, как може да се подобри? Какви проблеми срещаме? Ефективна ли е
информационната кампания?

Най-доброто предложение ще бъде представено на директора за одобрение.

