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Víz, erdő szerepe Göngyöleg 

visszaváltás 

Szelektív  

hulladékgyűjtés 

Közlekedés 

Ausztria 

- Vizekben gazdag 

ország→ turizmus, 

szállítmányozás, 

mezőgazdaság is épít rá 

természeti erőforrásként 

- Az ország területének 

fele jól gondozott 

erdővel borított. a 

turistaútvonalak tiszták. 

Az erdők fontosak 

gazdasági szempontból, 

természeti erőforrásként 

is. 

- Üvegvisszaváltó automaták 

(tejesüveg visszaváltása is). 

- A gyártók kötelezően 

díjtalanul visszaveszik 

valamennyi áruféleség 

csomagolóanyagait 

(újrahasznosítás!). 

- Többször használatos 

tüllzsák kapható (SPAR 

üzletekben zöldség-gyümölcs 

és pékáru vásárláshoz). 

- Felvágott saját dobozban 

vásárolható. 

- Szendvics csomagolásához 

méhviaszos kendő 

(papírszalvéta vagy fólia 

helyett). 

 

- Több évtizedes múlt, ez az 

életük természetes része. 

- Az iskolában tananyag →az 

ismeretek jobb elsajátítása. 

- Bio mosogató- és 

mosószereket utántölthető 

flakonban lehet beszerezni. 

- Környezetbarát 

(elektromos) autók. 

- Tömegközlekedési 

járművek sűrű hálózata.  

Németország 

- Az ország területének 

egyharmada erdős 

terület. 

- A terület több mint 2,4 

százaléka vízfelszín. 

- Az üres flakonok kedvező 

áron visszaválthatók, 

(kisebbek 0,25€-t, a 

nagyobbak 0,50€). Az ebből 

összegyűlt pénzből mindig 

valami közös dolgot vett a 

csapat. 

- Papír, üveg, műanyag és az 

egyéb szemét külön gyűjtése. 

- A szemétszállító cég is 

szétválogatva szállítja el a 

szelektív szemetet, külön 

napokon jönnek érte. 

- Kedvező vonatközlekedés. 

- Tiszták az utcák. 

Málta - Palackozott - Nem jellemző. - Különböző színű műanyag - Nagyon jól szervezett a 
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ásványvizet importtal 

hoznak a szigetre, 

ennek ára 

meglehetősen borsos 

zsákokba a vegyes, a szerves 

és a műanyag hulladék.  

- A hely szűke miatt nincsenek 

szemetes konténerek. 

- A szálláson tájékoztató a 

vendégeknek (táblázat 

kifüggesztve), hogy mikor, 

melyik napon, milyen 

szemetet visznek el.  

szigeten a buszközlekedés.  

Horvátország 

- Ciszternákba gyűjtik 

az esővizet. 

- Búvárok takarítják az 

öblöket a szezon 

megkezdése előtt.  

- A műanyag flakonok és 

egyéb üvegek betétesek, 

ezért vissza lehet váltani. 

- 5 féle külön kukába teszik a 

hulladékot. Színkódok: zöld 

színű - kommunális 

hulladék, sárga - műanyag, a 

kék - papír, barna - bio 

szemér, a szürke - palackok. 

- E-kerékpárok bevezetése 

Krk szigeten. 

Finnország 

- Kisgyermekkortól 

nevelés a természet 

szeretetére és 

védelmére. 

- Környezeti adottságaik 

mint nemzeti érték, 

büszkék rá. 

- Nem irtják az erdőket 

fölöslegesen az 

urbanizáció, 

iparosodás miatt. 

- Az erdő bent van a 

városban. Nem 

- Üvegvisszaváltó automaták - Még az erdőben is 

betartják a szelektív 

szemétgyűjtés szabályait. 

- Jól megoldott a 

biciklitárolás, az iskola 

előtt is mindenkinek jut 

hely.  
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alakítják át, nem 

nyúlnak bele. 

Olaszország 

- Az oktató-nevelő 

munka egyik célja a 

diákokkal 

megismertetni a 

lakhelyen és 

környékén működő 

olyan szervezeteket, 

amelyek a környezet 

védelméért dolgoznak, 

az együttműködés 

kipróbálása (önkéntes 

munka). 

- Nem jellemző. - Az iskolákban mindenhol 

van szelektív gyűjtő, hogy a 

diákok szétválogatva 

dobhassák ki a szemetüket. 

- Fedett kerékpártároló az 

iskola előtt.  

Megvalósítás 

2020 

- Európa-nap: A víz szerepe az emberek életében: „ossz meg egy képet Facebookon és/vagy Instagramon, amin megjelenik a 

víz téma az Erasmus-utadon! Jelöld a #zöldbakancslista #erasmus ország neve (pl. #erasmusmalta /)” 

- Erasmus-nap: faültetés, méhviaszos kendő készítése 

https://okoanyu.blog.hu/2017/05/04/alufolia_helyett_keszits_mehviaszos_kendot 

„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” helyi termékek vásárlása (pl. lucfalvi mosható pelenka, termelői sajt és tej, 

zöldségek, fűszerek) – bemutató, kóstoló szervezése 

- Az iskolában, gyakorlati munkahelyen, otthon tudatosan alkalmazom a szelektív hulladék gyűjtését. Szelektív 

hulladékgyűjtők kihelyezése az iskolában.  

- Visszaviszem a flakonokat, ha anyagilag nem is éri meg.  

- Elemgyűjtés az iskolában. 

- Ha tehetem, tömegközlekedést használok. Az iskola elé biciklitároló kialakítása. .  

- Spórolok az elektromos árammal, pl. világítással, a számító gépek, monitorok lekapcsolása. 

 

https://okoanyu.blog.hu/2017/05/04/alufolia_helyett_keszits_mehviaszos_kendot

