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Edukacja kluczem do sukcesu
Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym zobowiązuje nas do utworzenia
w Polsce systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a więc do
zbierania i przetwarzania ZSEE w sposób zorganizowany. Aby sprostać wymaganiom prawa ,
zgodnie z zaleceniem dyrektywy unijnej docelowo musimy zebrać 4 kg ZSEE na mieszkańca
w ciągu roku.
Tak być powinno, ale tymczasem w Polsce w roku 2006 z prywatnych gospodarstw domowych
zebrano niewiele sprzętu – zaledwie około 0,1 kg zużytego sprzętu na gospodarstwo. Niestety,
statystyki alarmują, że prawie 80 % mieszkańców naszego kraju wciąż wyrzuca ZSEE do
pojemników na śmieci ! Jak wskazują badania, większość z nas uważa, że nie ekologiczne jest
jedynie porzucanie starych pralek czy lodówek w lesie, w przydrożnych rowach lub innych
przypadkowych miejscach. Niewiele też osób wie o możliwości odzysku z ZSEE cennych
surowców nadających się do ponownego przetworzenia.
Przeszkodą w osiągnięciu unijnych standardów jest niezbyt wysoki poziom świadomości
naszego społeczeństwa, a receptą na taki stan rzeczy może być edukacja i jeszcze raz edukacja
i to zaczynająca się jak najwcześniej od dzieci i szkolnej młodzieży. A jak wiadomo - przez
dzieci skutecznie można dotrzeć i do dorosłych.

Konkurs edukacyjny nt. zasad
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym: „Drugie życie elektrosmieci”.
Podejmując to wyzwanie Europejska Platforma Recyclingu /EPR/, Polska Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zainicjowała ogólnopolski konkurs edukacyjny
„Drugie Życie elektrośmieci”. Merytoryczna pieczę oraz koordynację konkursu sprawuje
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym - międzywydziałowa
placówka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego.
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej o nagrodę
GrandPrix Europejskiej Platformy Recyklingu i prowadzony jest w trzech kategoriach: dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła wyłania
spośród swoich uczniów reprezentujący ją Szkolny Zespół Konkursowy. Działania zespołów
szkolnych ogniskują się wokół szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa. Celem konkursu jest
bowiem zarówno podniesienie wiedzy i świadomości nt. zasad postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym i jak budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw
oraz podejmowanie konkretnych działań.
Od 30 marca do 10 listopada 2008 r. szkolne zespoły konkursowe konkurują ze sobą wykonując
zadania czterech etapów konkursu: I Etap: „Rozgrzewka”, II Etap: „Na tropie problemów”, III
Etap: „W poszukiwaniu rozwiązań”, IV Etap: „ZSEE to wspólny problem – budowanie koalicji”.

Wyniki ocenia zespół sędziowski powołany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad
Środowiskiem Przyrodniczym na podstawie informacji zgłoszonych w internetowych
formularzach raportów oraz materiałach przesłanych w odpowiednich załącznikach. Poza główną
nagrodą: GrandPrix Europejskiej Platformy Recyklingu, przyznawane są nagrody za najlepsze
rezultaty w poszczególnych etapach.
Duże zainteresowanie konkursem (93 zarejestrowane zespoły uczniowskie ) potwierdza
słuszność podejmowania takich działań edukacyjnych i udowadnia kolejny raz , że młodzież jest
bardzo wrażliwa na sprawy związane ze środowiskiem i ekologią . Ponieważ konkurs trwa nie
możemy zdradzać szczegółów, ale należy podkreślić, że zaangażowanie młodzieży i ich
opiekunów, ich pomysłowość, inwencja i poczucie humoru, a także wysoki poziom wykonanych
prac i zadań konkursowych jest źródłem ogromnej satysfakcji dla organizatorów konkursu
„Drugie życie elektośmieci”.
Walory edukacyjne konkursu „Drugie życie elektośmieci” doceniły również władze oświatowe.
Konkurs otrzymał honorowy patronat 14 Kuratorów Oświaty województw: Dolnośląskiego,
Podlaskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego,
Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego,
Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego.
Należy podkreślić uznanie Kuratorów, które wyrazili dla konkursu i jego ważnej tematyki
Zwieńczeniem konkursu będzie podsumowująca konferencja, która odbędzie się w grudniu na
Uniwersytecie Warszawskim. Zostaną również wydane materiały konkursowe – zbiór prac
młodzieży: plakaty, multimedialne prezentacje, rezultaty badan dotyczących ZSEE
w gospodarstwach domowych, oraz programy kampanii społecznych nt. ZSEE .
Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie konkursu http://www.zsee.a21.pl
a także na stronie www.eprpolska.pl

