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Bratislava, 16. 05. 2017

Triediť odpad s digitálnym pracovným zošitom je zábava
Myslíte si, že odpady nie sú atraktívne? Že táto nevoňavá téma deti nebaví? ENVI - PAK
našiel spôsob, ako ich hravo naučiť správne triediť odpad. Pre školopovinné deti
vytvoril digitálny pracovný zošit. Je plný zábavných úloh. Tí, ktorí ich vyplnia, môžu
získať športovú výbavu na leto. Troch víťazov vylosujeme na Deň detí.

„Okrem individuálneho prístupu pri vzdelávaní pedagógov a environmentálnych pracovníkov
v regiónoch Slovenska kontinuálne tvoríme online vzdelávací priestor, ktorý neustále
dopĺňame novým obsahom,“ vysvetlila riaditeľka pre komunikáciu a marketing Silvia Nosálová.
„Pracovný zošit môžu využívať učitelia a environmentálni pracovníci v školách na vyučovaní,
ale aj deti všetkých vekových skupín.“
Súťaž vyhlásila spoločnosť ENVI - PAK prostredníctvom webovej stránky www.triedime.sk
a printového vydania Obecných novín. Zapojiť sa môžu žiaci základných a stredných škôl
v dňoch 16. 5. 2017 až 1. 6. 2017 do 10:00 hod. Mená vylosovaných víťazov budú zverejnené
na stránke www.triedime.sk ešte v daný deň. Pri hre nie je dôležité, či žiak na prvý raz získa
plný počet bodov, ale to, že sa pri nej čo najviac naučí.

Stránka www.triedime.sk obsahuje užitočné informácie o správnom triedení základných
komodít – plasty, papier, sklo, kovy a VKM, hovorí o tom, čo sa deje s odpadom, ako funguje
triediaca linka, zberné autá a nakoniec popisuje i zhodnotenie odpadu a recykláciu. Okrem
animácií obsahuje množstvo článkov a videí.
„K videu Jožo z triedičky, ktoré odhaľuje život pracovníka na triediacej linke sme tento rok pri
príležitosti Dňa Zeme uviedli video, ktoré nás učí netvoriť zbytočný odpad,“ dopĺňa Silvia
Nosálová. Najobľúbenejšou aplikáciou je však elektronická maľovanka pre deti
v predškolskom veku. Pre dospelých je populárny najmä formulár Zelenej linky,
prostredníctvom ktorého ENVI - PAK na dennej báze odpovedá na otázky.

Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Odvtedy
zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou
zodpovednosti výrobcov sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016
udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou
organizáciou (podľa Zákona o odpadoch OZV) na Slovensku.
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