ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ “БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН”
Проект : Едукативна кампања на тема:
БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН
Локација : Основните училишта во Општина Центар во Скопје
Термин на реализација: 25.01. – 15.04.2012 год
Согласно националните цели за подигање на јавната свест за
потребата од селакција, собирање и третман на отпад од
пакување, од страна на ПАКОМАК ДОО и Здружението на граѓани
за заштита на животната средина и просторно планирање
ПЛАНКТОНИУМ спроведен е проект на едукативна кампања кај
младата популација во која се опфатени седум основни училишта
во Општина Центар на тема „ БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН“.

Активности на ПЛАНКТОНИУМ во основни училишта
Здружението на граѓани за заштита на животна средина и просторно планирање
ПЛАНКТОНИУМ Скопје во рамките на проектот ги реализираше
следните активности :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Подготовка на содржината на промотивниот печатен
матерјал.
Подготовка на наставна програма на тема “БИДИ ИН
КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН” - електронска презентација и
интерактивен квиз.
Обезбеди согласност од страна на локална самоуправа
(општина Центар).
Обезбеди согласност и подршка од страна на МЖСПП за проектот.
Обезбеди и организира термини во основни училишта.
Испорака на контејнерите за селектиран отпад до училиштата.
Постави рекламен материјал во училиштата.
Подготви програма и ја организираше наставата во училиштата .
Реализација на предавања во VI (осмолетка), VI
(деветолетка) и VII одделение .
Обезбеди по два предавача на секоја наставна единица
Обезбеди професионални фототрафии од реализираната
обука.
Презентирше примероци од отпад од пакување.
(пластични шишиња, фолии од кондиторски производи,
лименки од пијалоци, тетрапак пакувања-композитен отпад итн.) и каде и како
треба да се постапува со истите. Поделени беа шишенца со вода, кои учениците
по одржаниот час го одложија во соодветните контејнери.
Делење на промотивен рекламен материјал на посетителите на наставата и на
наставниот кадар .
Подготовка на соопштение за јавност.
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Прграма на едукативната кампања „ БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН“ се спроведе во
следните седум основни училишта во следни термини:

1. ОУ "Кирил и Методиј" Скопје
Термин на одржана настава: 06. и 09. Март 2012

2. ОУ „11 Октомври“ Скопје
Термин на одржана настава: 12 , 13 и 14. Март 2012
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3. ОУ „Коле Неделковски“ Скопје
Термин на одржана настава: 15, 16 и 19. Март 2012

4. ОУ "Кочо Рацин" Скопје
Термин на одржана настава: 20 и 21. Март 2012

5. ОУ "Јохан Хајнрих Песталоци" Скопје
Термин на одржана настава: 23, 26 и 27. Март 2012
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6. ОУ „Димитар Миладинов“ Скопје
Термин на одржана настава: 28., 29. и 30. Март 2012

7. ОУ "Гоце Делчев" Скопје
Термин на одржана настава: 02. и 03. Април 2012

Активности на ПЛАНКТОНИУМ во градинките
Здружението на граѓани за заштита на животна средина и просторно планирање
ПЛАНКТОНИУМ
Скопје во рамките на проектот за подигање на јавната свест на
најмладата популација спроведе проект на едукативна кампања во три градинки во
Општина Центар на тема „ БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН“:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Подготовка на наставна програма на тема БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН електронска презентација и интерактивен квиз соодветен за примарната публика,
деца од 3-6 годишна возраст.
Обезбеди и организира термини во градинките.
Постави рекламен материјал во градинките.
Подготви програма и ја организираше наставата во градинките.
Реализација на предавања во градинките на возраст на деца од 3-6 години.
Обезбеди три предавача на секоја наставна единица.
Обезбеди професионални фототрафии од реализираната кампања.
Презентирше примероци од отпад од пакување (пластични шишиња, фолии од
кондиторски производи, лименки од пијалоци, тетрапак пакувања-композитен
отпад итн.) и каде и како треба да се постапува со истите. Поделени беа
шишенца со вода, кои учениците по одржаниот час го олложија во соодветните
контејнери.
Подготовка на соопштеније за јавност.

Прграма на едукативната кампања „ БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН“ се спроведе во
следните градинки во следни термини:
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1. РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ КОРЧАГИН Пинокио
Термин на одржана настава: 09. Април 2012
2. РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ КОРЧАГИН Пепелашка
Термин на одржана настава: 10. Април 2012
3. РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ КОРЧАГИН Палешка
Термин на одржана настава: 10. Април 2012

Евалуација:
Кампањата е успешно реализирана во сите планирани училишта. Можеме да
истакнеме дека интересот и активноста кај примарната публика беше на високо ниво
што се оцени преку низа поставувани прашања во текот на наставата и активност како
на учениците така и на наставниот кадар.
Резултатите се согледаа и во индивидуални последователни активности на училиштата
за селектирање, собирање и предавање на отпадот од пакување на лиценцирани
компании. Воедно успеавме проблематиката да ја доближиме на примарната таргет
група со што се подигна нивото на свесноста за заштита на човековата околина.
Во врска со успешната реализација на едукативната кампања се пројави интерес од
страна и на други Општини за реализација на истата.
Скопје, април 2012 година.
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