
 

 

 

 

 
 
 

Zapiski za učitelje 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

Uvod 

Izobraževalne vsebine, ustvarjene v okviru projekta AWARE, vključujejo gradiva o e-odpadkih in krožnem 
gospodarstvu, cilj pa je vzbuditi zanimanje šolarjev za te teme. V dokumentu je naštetih nekaj idej, kako 
izkoristiti vsebine AWARE in te teme vključiti pri različnih predmetih. Predlogi za učne cilje za različne 
starostne skupine so predstavljeni spodaj. Odgovori za nekatere vaje iz zbirk vaj AWARE so zbrani na koncu 
dokumenta. Teme, predstavljene tukaj, lahko obdelujemo pri različnih predmetih, kot so kemija, geografija 
in drugi naravoslovni predmeti, pa tudi pri, na primer, angleščini. 

 

Predlogi učnih ciljev za šolarje različnih starosti   

Prvi dve triadi osnovne šole (7-12 let): 

- Učenec razume, kaj je električna in elektronska oprema (EEO), prepozna različne vrste EEO in 
razume, kdaj postane odpadek.  

- Učenec razume, da so e-odpadki sestavljeni iz različnih materialov, med katerimi so nekateri 
dragoceni.  

- Učenec razume, da je treba e-odpadke reciklirati. 

 

Tretja triada osnovne šole (13-15 let): 

- Učenec se zaveda velike raznolikosti električne in elektronske opreme (EEO). 
- Učenec razume vlogo potrošnika v proizvodnji e-odpadkov. 
- Učenec razume, da e-odpadke sestavljajo različni materiali (npr. kovine, plastika …), med 

katerimi so tudi dragoceni in/ali redki materiali. 
- Življenjski krog elektronike. 
- Učenec razume prednosti recikliranja e-odpadkov in ve, kako se e-odpadki reciklirajo. 

 

Srednja šola (16-18 let): 

- Dijak razume potrošnikovo vlogo v proizvodnji e-odpadkov. 
- Dijak razume, da e-odpadke sestavljajo različni materiali (npr. kovine, plastika …), med katerimi 

so tudi dragoceni in/ali redki materiali. 
- Vrednostna veriga elektronike. 
- Dijak razume prednosti recikliranja e-odpadkov in ve, kako se e-odpadki reciklirajo. 
- Dijak razume okoljske in družbeno trajnostne vidike proizvodnje in reciklaže elektronskih 

naprav. 
 

  



 

 

Ideje za učne ure 

Kratek uvod v temo:  

Oglejte si videoposnetek AWARE (https://www.youtube.com/watch?v=KBPde_fK6sU&feature=youtu.be) o 
e-odpadkih in dragocenih materialih, ki jih vsebujejo. Nato odgovorite na spodnja vprašanja: 

• Zakaj je pomembno reciklirati e-odpadke? 
• Koliko e-odpadkov je v povprečnem gospodinjstvu? 
• Koliko različnih kovin je v starem mobilnem telefonu? 
• So bili ti podatki zate novi ali si bil/a z njimi že seznanjen/a? 

 

Zahtevnejša vaja: besednjak s področja e-odpadkov (str. 4). 

Krožno gospodarstvo 

Na kratko predstavite koncept krožnega gospodarstva razredu.  Nekaj posnetkov, ki si jih lahko ogledate: 

Repair, re-use and recycle! Kratek video Evropskega parlamenta, dolžina: 1:13 min, v angleškem jeziku, na 
voljo so podnapisi v več jezikih (osnovni nivo) 

Re-thinking Progress: The Circular Economy video - posnetek Fundacije Ellen MacArthur, dolžina: 3:48 min. 
V angleškem jeziku, na voljo tudi v španskem, francoskem, nemškem in drugih jezikih. (naprednejši nivo) 

Vprašanja po ogledu videoposnetka. Katere možnosti so boljše kot odlaganje odpadkov na deponije? 
Kakšne prednosti prinaša preklop na krožno gospodarstvo? 

Teme za razpravo v razredu: 

• Navade potrošnikov in podaljševanje življenjske dobe proizvodov. Razmislite o svojem mobilnem 
telefonu. Kdaj ste nazadnje kupili novega? Zakaj ste ga kupili? Koliko telefonov ste že imeli v 
življenju? Uporabljate svoje telefone, dokler se ne pokvarijo, ali jih menjujete z novimi modeli tudi 
če stari še delujejo?  
 

Materiali v elektroniki:  

V elektronskih napravah se uporabljajo različni materiali.  Še zlasti v kompleksnih napravah lahko najdemo 
številne materiale.  

• Infografika o pomembnih elementih v pametnem telefonu: Elements of a smartphone na spletni 
strani Compound Interest 

• Naloga: Nekateri materiali, ki jih najdemo v pametnem telefonu, in drugi načini njihove uporabe v 
vajah srednje zahtevnosti (stran 4) 

• Naloga: Izberite element ali material, ki se uporablja v elektroniki, in ugotovite, od kod izvira in za 
katere namene se uporablja. To lahko izvedete v obliki predstavitve, ekipnega dela ali plakata.   

• Posnetek Strange day projekta AWARD: Baker je kovina z zelo dobro električno in toplotno 
prevodnostjo. Zato se uporablja v najrazličnejše namene. Kaj bi se zgodilo, če bi ves baker izginil? 



 

 

• Številni elementi, ki so potrebni za izdelavo elektronskih naprav, so redki. Predstavite periodni 
sistem redkih elementov in njihove uporabe v mobilnih telefonih: 
https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/ (na voljo v več jezikih). V razredu/majhnih 
skupinah se pogovorite o naši odvisnosti od surovin. Npr. indij (In) je pomemben element v zaslonih 
na dotik in kobalt (Co) je potreben za izdelavo litij-ionskih baterij. Kako bi živeli, če bi nam 
zmanjkalo teh pomembnih elementov? 

Višja zahtevnost: Predstavite koncept kritičnih surovin. To so surovine, ki so gospodarsko pomembne in jih 
uporabljamo v številnih visokotehnoloških napravah, vendar so tudi povezane z visokim tveganjem pri 
dobavi. Na primer 95 % redkih zemeljskih elementov proizvajajo na Kitajskem, recikliramo pa jih skorajda 
ne (običajno manj kot 1 %). 

• Naloga: Vaja o kritičnih surovinah (vaje višje zahtevnosti, stran 5): Izberi eno izmed kritičnih surovin, 
ki se uporablja v elektroniki, in izpolni spodnjo učno kartico. Informacije o številnih kritičnih 
surovinah in njihovi uporabi v različne namene lahko najdeš npr. na 
http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/ (v angleščini) 

Urbano rudarjenje pomeni ponovno pridobivanje kovin iz rabljene elektronike in drugih odpadkovnih tokov. 
Na primer, ena tona odsluženih mobilnih telefonov lahko vsebuje kar 300-400 g zlata, kar je stokrat večja 
koncentracija kot koncentracija zlata v rudah.  

• Naloga: Primer izračuna o količinah v urbanem rudarjenju, vaje srednje zahtevnosti (stran 6) 
• Your old phone is a veritable gold mine, Verge Science, dolžina: 5:08 min, angleški jezik  

Elektronika doma in recikliranje  

Teme za razpravo v razredu: 

• Raznolikost elektronskih proizvodov: Katere elektronske naprave uporabljate vsak dan? Katere 
izmed njih so nujno potrebne? Ali imate doma kakšne naprave, brez katerih bi lahko živeli? 

 

Domača naloga: Izpolnite obrazec Raziskava o e-odpadkih. Rezultate lahko uporabite npr. za izračun 
povprečne količine elektronskih naprav v gospodinjstvih. Rezultate, ki jih dobite v razredu, lahko uporabite 
tudi za oceno vrednosti izbranih plemenitih kovin (Au, Ag, Pt, Cu) v zavrženi elektroniki (pametni telefoni, 
tablice, prenosniki). Pri tem lahko uporabite informacije iz naloge o urbanem rudarjenju (vaje srednje 
zahtevnosti, str. 6).  

• Dodatna naloga: Izprašajte svoje starše – ali vedo, kako reciklirati e-odpadke in ali vedo, zakaj je e-
odpadke treba reciklirati?  

Za pridobivanje dragocenih materialov iz elektronike je prvi korak zbiranje zavrženih naprav.  

• Infografika  Recycling rates of smartphone metals (stopnja recikliranja kovin iz pametnih telefonov) 
na spletni strani Compound Interest. V razredu se pogovorite o tem, katere materiale iz e-odpadkov 
običajno recikliramo. Recikliramo številne osnovne kovine (npr. baker, aluminij itd.), medtem ko je 
elemente, ki so prisotni v neznatnih količinah, težje pridobiti. Naprave postajajo tudi vse 
kompleksnejše, sestavni deli pa vse manjši, kar še dodatno oteži recikliranje in popravilo.  

• Naloga: Ugotovite, kako reciklirati e-odpadke v vašem območju. Kakšne prednosti prinaša sortiranje 
in recikliranje elektronskih odpadkov? Kako bi lahko zbiranje e-odpadkov izboljšali?  



 

 

• Naloga: Načrtujte in organizirajte motivacijsko kampanjo za vašo šolo o tem, čemu in kako 
reciklirati e-odpadke. Kakšne prednosti prinaša recikliranje elektronskih odpadkov? Navedite tudi 
podatke o tem, kako reciklirati e-odpadke v vašem območju.  

Trajnost:  

Oglejte si videoposnetek o trajnosti in življenjskem krogu elektronike: The Story of Electronics projekta The 
Story of Stuff, dolžina: 7:46 min, v angleškem jeziku.  

Teme za razpravo v razredu:  

• Trajnost elektronike:  
o Kateri materiali se uporabljajo v proizvodnji elektronskih proizvodov?  
o Od kod prihajajo ti materiali? 
o Kakšne težave so povezane z rudarjenjem surovin za elektronske naprave? 
o Kakšne težave so povezane z recikliranjem e-odpadkov? 
o Kaj pomeni izraz »trajnostna elektronika«?  

 

  



 

 

Rešitve: LAHKO 

Dopolni hierarhijo ravnanja z odpadki v ustreznem vrstnem redu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.____________________________________

2.____________________________

3._____________________

4._____________

5._________Najslabša 
možnost 

Najboljša 
možnost 

Ponovna uporaba 

Odlaganje 

Preprečevanje odpadkov 

Energija iz odpadkov 

Recikliranje 



 

 

Katere izmed teh proizvodov lahko odložiš v zbiralnik za e-odpadke? 

 

  

 

 

 

  



 

 

Rešitve: SREDNJE TEŽKO  

Nekateri materiali, ki jih najdemo v pametnem telefonu, in drugi načini 
njihove uporabe 
 

 

Kovina, pogosto uporabljena pri izdelavi nakita 
Zlato 

Najpogosteje uporabljena kovina, glavna 
sestavina jekla 
Železo 

Močan v magnetih in v zatemnjenih šipah 
Neodim 

Uporablja se pri izdelavi integriranih vezij in 
sončnih celic 
Silicij 

Običajno se uporablja v baterijah in kovinskih 
zlitinah 
Nikelj 

Pogosto se uporablja zaradi svojih 
protikorozijskih lastnosti in v pigmentih 
Krom 

Običajno se uporablja v gnojilih in zobni pasti 
Fosfor 

Uporabljajo ga pri izdelavi streh in žlebov ter pri 
galvanizaciji jekla 
Cink 

Že vsaj 8000 let ga uporabljajo za izdelavo orožja, 
nakita in orodij 
Baker 

Njegove spojine uporabljajo za izdelavo laka ter 
pri zdravljenju bipolarne motnje 
Litij 

  



 

 

Rešitve: TEŽKO 

Slovarček e-odpadkov 

 
1. OEEO ali e-odpadki: Elektronske naprave, ki so pokvarjene ali zavržene. 
2. Načrtovana zastarelost: Načrtovanje ali snovanje proizvoda z omejeno življenjsko dobo.  
3. Redki zemeljski elementi (redke kovine): Skupek 17 kemičnih elementov, in sicer 15 elementov iz 

skupine lantanidi ter skandij in itrij. V elektroniki se običajno uporabljajo v zelo majhnih količinah, 
vendar so za številne visokotehnološke aplikacije zaradi svojih edinstvenih lastnosti nepogrešljive 

4. Krožno gospodarstvo: Krožno gospodarstvo je alternativa tradicionalnemu linearnemu 
gospodarstvu (izdelaj, uporabi, zavrzi). Krožno gospodarstvo je gospodarski sistem, ki ima za cilj 
odpravo odpadkov in neprekinjeno uporabo virov. Krožni sistemi vključujejo ponovno uporabo, 
souporabo, popravilo, obnovo, ponovno izdelavo in reciklažo, s katerimi se vzpostavi zaprt sistem in 
se na največjo možno mero zmanjša uporaba novih virov in ustvarjanje odpadkov, onesnaževanje 
ter emisije.  

5. Konfliktni minerali: Konfliktni minerali so naravni viri, ki jih pridobivajo na konfliktnih območjih. 
Trgovanje z njimi lahko omogoča financiranje oboroženih skupin. Najpogostejši primeri so kositer, 
volfram, tantal in zlato, ki jih pridobivajo v Demokratični republiki Kongo in se uporabljajo v 
vsakdanjih proizvodih, kot so npr. mobilni telefoni.  

6. Kritične surovine: Surovine, ki so gospodarsko pomembne za evropsko gospodarstvo, vendar se pri 
njihovi dobavi pojavljajo visoka tveganja. 

7. Pirometalurgija: Veja znanosti in tehnologije, ki se ukvarja z uporabo visoke temperature za 
namene pridobivanja in očiščevanja kovin. 

8. Ruda: naravno prisotna trdna snov, iz katere se lahko za dobiček pridobiva kovina ali dragocen 
mineral. 

9. Hierarhija ravnanja z odpadki: Metoda, pri kateri so naštete možnosti za ravnanje z odpadki v 
vrstnem redu od najboljše do najslabše za okolje. 

10. Urbano rudarjenje: Proizvodnja surovin iz odpadkov, odsluženih proizvodov ali zgradb. 

 


