Kurz ElektroOdpad-Dopad 5 v Zaježovej
Som žiačkou prvého ročníka v odbore chemická informatika a zapojila som sa spolu so spolužiačkou
do projektu ElektroOdpad – Dopad, ktorého cieľom je poukázať na životný cyklus elektroodpadu od
jeho výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu.
V rámci tohto projektu som sa zúčastnila trojdňového kurzu vo vzdelávacom centre Zaježová.
Najskôr sme absolvovali exkurziu vo firme ZEDKO v Banskej Bystrici, ktorá triedi a spracúva
elektroodpad. Sprevádzal nás majiteľ firmy, pán Štefánka. Vo firme triedia hlavne kovy, ako meď,
železo, či dokonca zlato a striebro. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že vytriedením zlata z mobilov sa
získa jednoduchšie zlato ako z baní, napriek tomu, že na 150 gramov zlata potrebujeme 1 tonu
mobilov. Ďalšou zaujímavosťou boli zamestnanci tejto firmy, boli to zdravotne znevýhodnení ľudia
a väzni.
Po exkurzii sme išli do vzdelávacieho centra v Zaježovej. Zaježová sú lazy v prehistorickej,
vyhasnutej sopke s veľmi úrodnou pôdou. Hneď po príchode, aj keď večer, sme mali prehliadku po
okolí centra. Zaujímavosťou centra je, že všetci tu používajú ekologickú kozmetiku, lebo iná
kozmetika by zabíjala baktérie v čističke.
V ten istý večer sme mali niekoľko aktivít, zameraných na elektroodpad, vegetariánsku večeru
a unavení sme padli do postele.
Druhý deň bol ešte zaujímavejší a ani sme sa nezastavili. Po raňajkách nás čakalo niekoľko
zaujímavých aktivít vonku, po obede výlet do základnej školy v Zaježovej. Keď sa vonku zotmelo
čakalo nás online stretnutie cez zoom s paňou, ktorá nám hovorila o tom, ako sa dá zabrániť
znečisteniu elektroodpadom. Ak by vás to zaujímalo, najlepšie je veci opravovať, ak sa dá.
Jednoducho povedané, čím menej kupujete novú elektroniku a vyhadzujete tú starú, tým lepšie. Na
záver dňa sme si pozreli veľmi dobre spracovaný film o skládke v Afrike, ktorú nazývajú Sodoma.
Film veľmi odporúčam, nie je to typický dokumentárny film. Je o živote ľudí, ktorí tam žijú a zaujal
ma práve jednoduchosťou, akou je natočený. Priznám sa, že nechápem tomu, ako sme mohli stihnúť
toľko zaujímavých aktivít za jeden deň. Ja osobne mám pocit, že som tam strávila týždeň. Posledný,
tretí deň sme mali už my sami vymyslieť, aké aktivity na tému elektroodpad by sme robili na našej
škole.
Kurz bol pre mňa veľmi zaujímavý a podnetný. Získala som množstvo informácií o tom, ako sa mám
správať ako spotrebiteľ. Po tomto kurze nás čaká ďalšia úloha a tou je zber elektroodpadu v škole, na
ktorý sme získali z projektu zberné nádoby.
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