
• A pályamű címe: Egy ruha új élete, avagy hogyan hasznosítsuk újra kidobásra szánt 

ruhadarabjainkat.

• A pályamű készítői és kivitelezői: Gombos Zsanett (11/B), Hack Terézia Róza 

(11/B), és Lénárt Lili (9/A) tanulók

• Felkészítő tanár: Vas Hajnalka (biológia-kémia)

• A projekt megvalósításának helyszíne: Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 

6100 Kiskunfélegyháza Petőfi u. 2/A

• A projekt célcsoportja: technikumi osztályok tanulói (a szakmát tanulók osztályok 

gyakran külső gyakorlati helyszínen vannak, ezért esett a választásunk a technikumi 

osztályokra)

Projektünk célja: Projektünk középpontjában a mikroműszálak és a belőlük készült 

ruhadarabok állnak. Az egyik komoly problémát okozó mikroműszál a poliészter, mely 

jelentős veszélyt jelent a természet számára. Az ilyen műanyagokból készült ruhák mosása 

során rengeteg úgynevezett mikroszál jut a lefolyókon keresztül a folyókba, tavakba és az 

óceánokba is. Ezek a részecskék annyira aprók, hogy a szűrőberendezések sem fogják fel 

őket. Az élő vizeinkbe kerülve rengeteg káros anyagot szívnak magukba, amelyek a halak 

fogyasztásán keresztül eljutnak a mi szervezetünkbe is. Becslések szerint óceánjainkban 1,4 

billió ilyen mikroműszál részecske található jelenleg is. Célunk a környezetünkben élők 

figyelmének felhívása ezekre a veszélyekre, és helyi szinten a lehetőségeinkhez képest 

megoldást találni ezeknek a problémáknak a megoldására. E célból indítottuk el szakkörünket, 

ahol a megunt ruhadarabjainkat igyekszünk kreatívan újrahasznosítani, hogy ezek ne a 

kukában, vagy éppen az élő vizekbe kerülve szemétként végezzék. Ezzel igyekszünk 

hozzájárulni a mikroműszál szennyezés csökkentéséhez.

Projektünk elkészítésének motivációs háttere: A fenntarhatósági témahét keretén belül az 

egyik tanórán ismerkedtünk meg az „Öko-divathét” című témával, amely már akkor 

felkeltette az érdeklődésünket. Nem is gondoltuk, hogy ruháink mosása vagy kidobása, 

ekkora környezetterheléssel jár együtt. Elgondolkodtunk, az addig természetesnek vett 



cselekedeteinken. Ha megtetszett egy ruha megvettük, ha egy újabb divat jött kidobtuk, és ez 

így ment évek óta. Rájöttünk mennyi gondot okozunk ezzel a felelőtlen magatartással 

Földünknek. Ekkor döntöttük el cselekednünk kell és fel kell hívnunk társaink figyelmét is 

ezekre a problémákra. Mikor megláttuk az interneten a „Legyetek ti is klímavédők” című 

pályázatot nagyon megörültünk, hiszen egy lökést adott a tervünk megvalósításához. Továbbá 

lehetőséget teremett számunkra, hogy bemutathassuk gondolatainkat, ötleteinket, megoldási 

javaslatainkat szélesebb közönségnek is.

A projekt kivitelezésének menete (október hónapban):

1. Tervezés – Ötletelés október első hete

a) Milyen célcsoportot érintsen a projettervünk?

Számunkra egyértelmű volt, hogy az egész iskolát szeretnénk bevonni munkánkba, 

hiszen így tudjuk eljuttatni minél szélesebb körben üzenetünket.

b) Hogyan valósítsuk meg ezt az iskolánkban?

Hetente egyszer szakköri jelleggel, délutáni órákban, így bárki számára elérhetővé 

válik.

c) Milyen módon hirdessük a szakkört?

Iskolában elhelyezett plakátokon és közösségi médiában.

d) Anyagi forrás szükséges e hozzá?

A használt ruhadarabjait mindenki magával hozza, egyéb eszközöket 

(ragasztópisztoly, olló, cérna, tű stb) megegyezés alapján közösen biztosítjuk.

2. Kivitelezés

• október 11-től: 

a) Az elkészített plakátokat elhelyeztük az iskolai folyosón, emellett közösségi 

médiában posztoltunk és az iskola rádióban hirdettük magunkat.

b) Az eszközöket közösen készítettük elő és szereztük be: ragasztópisztoly, olló, tű, 

cérna, dekorelemek, filcek stb.

c) Ezután a jelentkezők folyamatos koordinálása következett, az első időpontot az 

órarendek szerint egyeztettük a többiekkel.



• október 19. 15:00 Első szakkörünk időpontja

a) A résztvevők megérkezése után, pár gondolatban ismertettük a szakkör lényegét és 

céljait.

b) Az alkotások elkészítése ezután következett (mindenki a maga kreativitása szerint, 

illetve az internetről szerzett ötletek alapján).

• október 20. 

a) Megbeszéltük a szakkör tapasztalatait, felmértük az eszközigényt, hogy a 

következő alkalommal, már tudatosabban tudjunk tervezni.

b) Visszajelzéseket kértünk a résztvevőktől, nekik, hogy tetszett ez a délutáni 

program.

c) Ezután elkezdtük a következő szakkör időpontjának és témájának tervezését, 

amely az őszi szünet után lesz esedékes.

3. Tapasztalataink

• Elgondolásunkkal kapcsolatban, mindenki nagyon segítőkész és érdeklődő volt, 

diáktársaink és tanáraink egyaránt segítették szakkörünk megvalósulását. .

• A közös munka gördülékenyen ment, fejlesztette az együttműködési és 

kommunikációs készségünket.

•  A program tervezése és előkészítése fejlesztette gondolkodásunkat.

• A résztvevők szerint a szakkörünk nagyon hasznos és érdekes volt, elmondásuk szerint 

szívesen eljönnének a következő alkalomra is. 

• Szerintük azért is hasznos volt, mert jó hangulatban és a kreativitásunk 

kibontakoztatása mellett, mi is tehettünk együtt a Földünk védelméért.

• Az együtt töltött idő és a közösen elkészített alkotások formálták szemléletünket a 

hulladék újrahasznosítással kapcsolatban, így végleg elköteleződtünk a természet és 

környezetünk védelme mellett.



4. Terveink a jövőre nézve

• Szeretnénk folytatni szakkörünket, egyre több témát érintve a hulladék 

újrahasznosítással kapcsolatban.

• Az iskolában plakátokat szeretnénk elhelyezni, amelyek útmutatást adnak 

diáktársainkat, a hulladék környezettudatos kezelésére.

• Azokkal a diáktársainkkal, akik elhivatottságot éreznek magukban, csatlakozni 

szeretnénk a Fashion Revolution programhoz, hogy bővítsük tudásunkat a 

témában és ötleteket gyűjtsünk a folytatáshoz.

• Az iskolában minden évben megrendezett Egészségnap keretében szeretnénk,  

egy standot felállítani ahol felhívnánk a figyelmet, milyen veszélyeket rejtenek 

a mikroműanyagok és a szemét felhalmozódása környezetünkben, az 

egészségünkre nézve.

• Az igazgatóúrral egyeztetve minden évben szeretnénk használt ruha gyűjtési 

akciót szervezni, ahol mindenki behozhatja megunt, vagy kidobásra szánt 

ruhadarabját és azt rászorulóknak szeretnénk eljuttatni. 

Reméljük, hogy terveinket a jövőben meg tudjuk valósítani és együtt közös erővel tehetünk 

Földünk védelméért.

Köszönjük, hogy megtekintették pályamunkánkat!

A szakkör szervezői és kivitelezői a Mezgés Klímavédők csapata:

                  
Hack Terézia Róza Gombos Zsanett Lénárt Lili


