ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A RACJONALNA
GOSPODARKA ORAZ OCHRONA ZASOBÓW
WODNYCH
PROJEKT „LIDER LOKALNEJ EKOLOGII”
w edycji 2016/2017
prowadzony przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”
z Gdyni

BĘDĘ OSZCZĘDZAŁA WODĘ
Słodkiej wody nam brakuje,
No bo każdy ją marnuje.
Lecz my ją oszczędzać chcemy,
do działania się garniemy!
A higiena to podstawa.
Szybki prysznic super sprawa!
Myję zęby,
w kubku woda.
Każdej kropli jest nam szkoda!
A więc dziś postanawiamy:
„Wszyscy wodę oszczędzamy!”
Atena Pokrzywnicka
Kl. II C

Zespół Szkół nr 10:
Przedszkole nr 54, Szkoła Podstawowa nr 42 i Gimnazjum nr 15
im. Królowej Jadwigi
ul. Staffa 10
81-597 Gdynia

Dyrektor placówki
mgr Grażyna Wojciechowska
Nauczyciele realizujący projekt:
Anna Mikołajczyk
Katarzyna Zimna
Teresa Lechman
Małgorzata Schmidt
Agnieszka Gałęziewska
Anna Matuszczak
Karolina Pop
Paulina Piotrowska
Sylwia Jarecka

Koordynator projektu klas 4-6 szkoły
podstawowej oraz I- III gimnazjum
mgr Małgorzata Czyż
Koordynator projektu
klas 0-3 szkoły podstawowej
mgr Krystyna Ciesielska
Koordynator projektu
grup przedszkolnych
mgr Justyna Dąbrowska

Ilość uczniów objęta projektem:
Klasy 0-6 Szkoły Podstawowej –464
osób
Klasy I- III Gimnazjum – 186 osób
Grupy przedszkolne - 137 osób

FORMULARZ Z REALIZACJI PROJEKTU „Lider
Lokalnej Ekologii”
W ramach projektu zorganizowaliśmy:
1. Ekowywiadówkę.
2. Wycieczkę terenową.
3. Apel z okazji Dnia Ziemi – Wodostrofa.
4. Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą.
5. Akcję ulotkową i plakatową – spalanie śmieci szkodzi i szpeci.
6. Szkolny turniej wiedzy ekologicznej.
7. Konkurs plastyczny – makieta oczyszczalni ścieków.
8. Gazetkę szkolną - Czy grozi nam susza?, Czy grozi nam powódź?
9. Wystawę pt. „Prezent dla Ziemi - Będę oszczędzał/a wodę”.
10. Międzyklasowy Konkurs Ekologiczny - „Zrównoważony rozwój
a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych”
11. Konkurs literacki dla klas 4-6 szkoły podstawowej – Woda
źródłem życia.
12. Braliśmy udział w konkursach międzyszkolnych o tematyce
związanej z wodą.
13. Pomiar zużycia wody w gospodarstwach domowych dla klas
szkoły podstawowej i gimnazjum pt. „Detektywi wody”.
14. Zajęcia w ramach programu edukacyjnego - „Mamo, Tato wolę
wodę”.
15. Dzień Wody.
16. Marsz Ekologiczny.
17. Doświadczenia chemiczne – woda i jej tajemnice.
18. Lekcje przyrody i zajęcia edukacji wczesnoszkolnej – jak
oszczędzać wodę?
19. Zajęcia w ramach koła przyrodniczego – młody hydrolog.
20. Warsztaty na temat segregacji odpadów.
21. Zbiórkę makulatury i innych surowców wtórnych.

FORMULARZ Z REALIZACJI
PROJEKTU „Lider Lokalnej Ekologii”

EKOWYWIADÓWKA

Na początku roku szkolnego powiadomiliśmy grono pedagogiczne
o realizowanym programie. Realizacja programu odbywała się podczas
lekcji np. przyrody, biologii, chemii, geografii, j. polskiego, techniki,
plastyki, a także na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacji
wczesnoszkolnej.
Jesienią 2016 r. odbyły się spotkania z rodzicami, na których
wychowawcy klas zapoznali rodziców z tematyką projektu, regulaminem,
a także zasadami racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
Wywiadówkom towarzyszyła także szkolna akcja plakatowa na ten temat.

Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie internetowej
szkoły.

WYCIECZKA TERENOWA
DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Uczniowie klasy III B gimnazjum w dniu 30.11.2016 r.
brali udział w warsztatach terenowych organizowanych
przez KZG we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia.
W ramach warsztatów uczniowie zapoznali
się z technologię oczyszczania ścieków. Z uzyskanych
informacji uczniowie przygotowali prezentacje, które
przedstawili kolegom na lekcji geografii.

WYCIECZKA TERENOWA
DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WYCIECZKA TERENOWA
DO AKWARIUM GDYŃSKIEGO
Uczniowie klas 0-3 szkoły
podstawowej uczestniczyli
w zajęciach warsztatowych
pt. „Bałtycki dom i jego lokatorzy”
w Gdyńskim Akwarium, na których
mieli możliwość pogłębienia swojej
wiedzy na temat różnorodności
biologicznej Morza Bałtyckiego
oraz roli, jaką wybrani
przedstawiciele bałtyckiej fauny
i flory pełnią w naszym morzu.

WYCIECZKA TERENOWA
DO AKWARIUM GDYŃSKIEGO
W październiku uczniowie klas II gimnazjum brali udział
w warsztatach terenowych organizowanych przez
Akwarium Gdyńskie.
Głównym celem zajęć było:
•ZAPOZNANIE Z CHARAKTERYSTYKĄ MORZA BAŁTYCKIEGO, WARUNKAMI
FIZYCZNO - CHEMICZNYMI ORAZ FAUNĄ I FLORĄ ZBIORNIKA.
•WPROWADZENIE PODSTAWOWYCH POJĘCI EKOLOGICZNYCH.

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW
NAD RZEKĘ

WYCIECZKA TERENOWA
NAD RZEKĘ

Przedszkolaki w czasie wycieczki:
zapoznali się z przykładami różnych środowisk wodnych,
poznali zasady prowadzenia obserwacji wody,
z uwzględnieniem jej właściwości oraz jej najbliższego otoczenia,
szukali źródeł zanieczyszczania wód,
omówili zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą,
a uczniowie w klasie 2c przygotowując się do terenowej wycieczki
pracowały z mapą Polski, wskazywały źródła i ujścia rzek.

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2017
„WODOSTROFA”

26 kwietnie 2017 r.
uczniowie klas 4-6szkoły
podstawowej brali udział
w apelu z okazji Dnia Ziemi.
Scenariusz uroczystości
przygotowały uczennice
klasy I I C gimnazjum pod
opieką pań: Małgorzaty
Czyż oraz Anny Mikołajczyk.

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2017
„WODOSTROFA”
Głównym celem uroczystości było uświadomienie
uczniom naszej szkoły przyczyn powstawania
i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom wody.
W czasie apelu uczniowie kl. 4b, 6c oraz 6d
zaprezentowali przedstawienie pt. „Wodostrofa”.
Autorką scenariusza jest Atena Pokrzywnicka, która
wraz z Dominiką Sulkowską wyreżyserowały spektakl.
Scenografię przygotowała Pani Izabela Bogacz.

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI 2017
„WODOSTROFA”

SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI
ZE SPECJALISTĄ
SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZEM
AKWARIUM GDYŃSKIEGO

20 marca 2017 r. uczniowie klasy 2a i 2c brali udział
w spotkaniu z panią Karoliną wolontariuszką Akwarium
Gdyńskiego. Głównym tematem warsztatów były
zanieczyszczenia Bałtyku. W czasie zajęć uczniowie
dowiedzieli się również, o sposobach zapobiegania
degradacji środowiska morskiego. Podsumowaniem
zajęć były zabawy związane z recyklingiem.
Spotkanie zorganizowały panie: Małgorzata Czyż
oraz Krystyna Ciesielska.

SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI
ZE SPECJALISTĄ
SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZEM
AKWARIUM GDYŃSKIEGO

SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI
ZE SPECJALISTĄ
DZIEŃ NAUKI Z EduFun

W dniu 29 marca uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej brali
udział w Dniu Nauki. Edukatorzy z EduFun wprowadzili nas w świat
eksperymentów. Jednym z modułów tego dnia było spotkanie
z Gabrielem Fahrenheitem, który omówił zagadnienia związane
ze zmianą temperatury. Odpowiedział na pytanie jak zmienić tlen ,
którym oddychamy w coś, co przypomina wodę?

AKCJA ULOTKOWA
SPALANIE ŚMIECI SZKODZI I SZPECI
Akcję „Spalanie Śmieci” rozpoczęliśmy
od przeprowadzenia zajęć w grupach przedszkolnych
oraz w klasach na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej,
przyrody i geografii.
Naszym celem było uświadomienie zagrożeń
dla zdrowia ludzi oraz wskazanie negatywnych skutków
dla środowiska, wynikających ze spalania odpadów
w piecach domowych, kominkach oraz na wolnym
powietrzu.

AKCJA ULOTKOWA
SPALANIE ŚMIECI SZKODZI
I SZPECI
Kolejnym naszym etapem działania było dotarcie
do rodziców uczniów. Wiemy, że to właśnie dzieci znające
zasady ochrony środowiska są najlepszymi nauczycielami
swoich rodziców i najbliższych. Wzmocniliśmy ten proces
przez akcję informacyjną
w czasie zebrania z rodzicami
w styczniu 2017r.
oraz w podczas „Dnia otwartego
szkoły” w marcu 2017 r. kiedy to uczennice klasy 6 d Natalia
i Julia pod opieką pani Małgorzaty Czyż rozmawiały z
rodzicami
i rozdawały ulotki.

AKCJA ULOTKOWA
SPALANIE ŚMIECI SZKODZI
I SZPECI

SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY
EKOLOGICZNEJ
Zagadnienia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oszczędzanie wody.
Sposoby ujmowania i uzdatniania wody.
Technologie oczyszczania ścieków.
Recykling.
Przyczyny oraz zagrożenia powodziami.
Skutki spalania odpadów w domowych piecach.
Woda jako alternatywne źródło energii.
Smog.
Kwaśne deszcze.
Obieg wody w przyrodzie.

SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY
EKOLOGICZNEJ

Dnia 24.04.2017 r. oraz 26.04.2017r. na terenie naszej
placówki został przeprowadzony szkolny turniej wiedzy
ekologicznej pn. „Kropla do kropli – oszczędzamy wodę!”.
Konkurs podzielono na trzy kategorie wiekowe:
 klasy 1-3 szkoły podstawowej pod opieką pani Krystyny
Ciesielskiej,
 klasy 4-6 szkoły podstawowej pod opieką pań Małgorzaty
Czyż oraz Teresy Lechman,
 klasy I- III gimnazjum pod opieką pani Anny Mikołajczyk.

Laureaci turnieju
Wiedzy Ekologicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 1-3
 KLASY II
I m. Paula Formella kl. 2c
II m. Milena Filipczuk kl.2b
II m. Róża Pióro kl. 2c
III m. Dawid Morawski kl.2a
III m. Tymoteusz Piwnicki 2b
 Klasy III
I m. Adam Giedrojć kl. 3b
I m. Karol Rusak kl.3b
II m. Dominika Różewska kl.3d
II m. Łukasz Borowski kl. 3a
III m. Piotr Chilimoniuk kl.3a

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 4-6
I m. Olga Chojnacka kl. 6c
II m. Adrianna Bonusiak 5c
III m. Michał Dokrzewski 4b

Laureaci turnieju
Wiedzy Ekologicznej

I m. Białek Adam kl. IA
II m. Atena Pokrzywnicka kl. II C
III m. Norbert Rój kl. IB
W konkursie wzięło udział 47 uczniów z wszystkich
kategorii wiekowych. Poziom wiedzy dzieci i młodzieży
był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy zasłużyli
na wyróżnienie.

KONKURS PLASTYCZNY
MAKIETA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W kwietniu w wśród uczniów klas 4-6 szkoły
podstawowej oraz I- III gimnazjum przeprowadziliśmy
konkurs plastyczny w formie makiet pod hasłem
„Makieta oczyszczalni ścieków”.
Myślą przewodnią tego konkursu było przedstawienie
zasad funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
Konkurs cieszył się niezwykłym powodzeniem,
oceniono 18 prac ze wszystkich kategorii wiekowych.
Pani Katarzyna Zimna z nagrodzonych prac przygotowała
efektowną wystawą.

KONKURS PLASTYCZNY

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6
I m. Daniel Orzeszke kl. 4c
II m. Maria Jasińska 4c
III m. Franciszek Lubaczewski 4b
GIMNAZJUM KLASY I-III
I m. Norbert Rój kl. IB
II m. Anna Lach IIA
II m. Aleksandra Matraszek IIA
III m. Karolina Kalenik kl. IIA

GAZETKA SZKOLNA
Uczniowie klas I A, B, C gimnazjum na lekcji geografii przygotowali
gazetkę szkolną informującą o przyczynach powstawania zagrożeń
powodziowych oraz suszy w naszym regionie, a także przedstawienia
zasad jak przygotować się do klęsk żywiołowych.
Tematy gazetki ściennej:
 Czy grozi nam susza?,
Czy grozi nam powódź?
Informacje dotyczące naszej działalności ekologicznej, planów, udostępniamy
innym także w formie:
plakatów,
ogłoszeń (np. program projektu, harmonogram, regulaminy konkursów),
komunikatów.
Promujemy realizowane w ramach projektu działania również na stronie
internetowej szkoły.

GAZETKA SZKOLNA

.

WYSTAWA
PREZENT DLA ZIEMI

W okresie noworocznym uczniowie
Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni pod wodzą „nauczycieli –
przyrodników” oraz wychowawców pisali postanowienia
noworoczne, których realizacja może zniwelować zużycie
wody Ziemi. Uczniowie swoje deklaracje przedstawili w
formie kartek noworocznych zaprezentowanych na
wystawie świątecznej „Prezent dla Ziemi”.

MIĘDZYKLASOWY KONKURS
EKOLOGICZNY
 Projekt „Lider Lokalnej Ekologii” w naszej szkole realizowany jest
w różnych formach, między innymi w formie konkursu
międzyklasowego. Tegoroczne hasło konkursu brzmiało:
„Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona
zasobów wodnych”.
 Program naszego całorocznego międzyklasowego konkursu
pozwala włączyć się w działania ekologiczne całej społeczności
szkolnej, uczniom, wychowawcom i rodzicom. Podczas udziału
w różnych działaniach ekologicznych uczniowie zdobywali punkty
na konto swojej klasy. Zespół klasowy, który uzyskał najwyższą
liczbę punktów otrzymał tytuł „Ekologiczna klasa”.

KONKURS LITERACKI DLA KLAS
4-6 Szkoły Podstawowej nr 42
WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA
W marcu uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej wzięli udział
w szkolnym konkursie literackim pt. „Woda źródłem życia”.
Konkurs przygotowały panie: Małgorzata Schmidt, Agnieszka
Gałęziewska oraz Małgorzata Czyż. W konkursie uczestniczyło
53 uczniów.
Wyniki konkursu:
I m. Kaczerzewska Iga kl.6c „Oszczędzamy wodę!”
II m. Orski Maciej kl.6a „Życiodajna woda”
III m. Guściora Małgorzata kl.6c „Woda źródłem życia”
III m. Lechniewski Borys kl.5a „Zalety wody”

UDZIAŁ W KONKURSACH
ZEWNĘTRZNYCH
W ciągu roku szkolnego 2016/2017, nauczyciele przyrody
oraz nauczyciel wspomagający Pani Sylwia Jarecka
zorganizowali zajęcia pozalekcyjne przygotowujące
uczniów do konkursów przyrodniczych o tematyce
związanej z wodą.
Konkursy międzyszkolne, w których wzięli udział nasi
uczniowie:
-„Chrońmy rekiny”

- „Myszka z”,
-„Bałtyk i jego mieszkańcy”,
-„Konkurs wiedzy ekologicznej”,
- „Bęc jabłkiem w głowę”.

KONKURS
„BĘC JABŁKIEM W GŁOWĘ”
Uczniowie kasy II C pod opieką pani Małgorzaty Czyż przygotowali
projekty:
1 . „Obieg wody w przyrodzie „
2. „Powódź jako źródło zanieczyszczenia wody”
2.Praca została zaprezentowana w konkursie organizowanym przez
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Centrum
EXPERYMENT w Gdyni.

Dominika, Atena oraz Mateusz i Kacper przedstawili również swoją
pracę kolegom z klasy 4C na lekcji przyrody.

DETEKRYWI WODY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
ORAZ W GIMNAZJUM
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz
z wychowawcami zmierzyli zużycie wody w gospodarstwach
domowych.
Klasy, które wzięły udział w badaniu:
5b pod opieką Pani Marii Wiczling,
6b pod opieką Pani Pauliny Madalskiej
6c pod opieką Pani Małgorzaty Herzberg
 I B pod opieką Pani Magdy Gosz,
 III B pod opieką Pani Sylwii Jareckiej.
Wyniki badań uczniowie przedstawili w formie graficznej.
Prace zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej
„DETEKTYWI WODY”, na której można było porównać
średnie dobowe zużycie wody naszych uczniów z średnimi
wynikami zużycia wody w Polsce i na świecie.

MAMO, TATO WOLĘ WODĘ

Przedszkole nr 54 bierze udział w programie
edukacyjnym „Mamo, Tato wolę wodę”.
Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej
diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony
środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu
prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy
proekologicznej u dzieci.

DZIEŃ WODY
Z okazji obchodów Dnia Wody wszystkie grupy
przedszkolaków wykonały plakaty promujące
oszczędzanie wody.

MARSZ EKOLOGICZNY KLAS 0-3
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
26 kwietnia 2017 r. w ramach szkolnych obchodów
Dnia Ziemi, odbył się Marsz Ekologiczny. W marszu udział
wzięły dzieci z klas młodszych. Uczniowie przygotowali
transparenty oraz hasła i okrzyki. Marsz ma na celu
zwrócenie uwagi na problem ochrony zasobów wodnych
Ziemi, a także wyczulenie dzieci, że nasza planeta to nasz
wspólna sprawa. Gwizdki, trąbki i inne instrumenty, głośne
okrzyki zwracały uwagę przechodniów i mieszkańców
osiedla. Marsz był bardzo udany. To lubiana przez dzieci
formą aktywnego nauczania. Co roku organizuje i zaprasza
do udziału w nim klasy wraz z wychowawcami pani Anna
Matuszczak.

MARSZ EKOLOGICZNY KLA 0-3
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE
W PRZEDSZKOLU

DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE
W KLASACH I SP

Uczniowie kas pierwszych szkoły podstawowej uczestniczyli w cyklu zajęć
pozalekcyjnych Czy wiecie jak wygląda cząsteczka wody?
Główny m celem zajęć było:
 Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie
prostych doświadczeń z wodą.
Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
Po zakończonym cyklu zajęć uczniowie klas pierwszych widzą, że woda jest życiem,
darem o który trzeba dbać :)
Zajęcia zorganizowały panie: Paulina Piotrowska oraz Karolina Pop.

DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE
W CENTRUM HEWELIANUM
22 listopada klas 3A gimnazjum uczestniczyła
w warsztatach "Hej ho, H2O!" w Centrum Hewelianum
w Gdańsku. Pracując w grupach, uczniowie mieli okazję
zbadać i porównać właściwości wody pochodzącej
z różnych źródeł. Zajęcia zorganizowała Pani Anna
Górska.

LEKCJA PRZYRODY I ZAJĘCIA EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ
Jak oszczędzać wodę ?

Na lekcjach przyrody uczniowie klasy 4c pod
opieką pani Małgorzaty Czyż oraz na lekcjach
edukacji przyrodniczej 2c pod opieką pani Krystyny
Ciesielskiej przygotowali informacje dotyczące
oszczędności wody w gospodarstwach
domowych. Powstały komiksy promujące
oszczędzanie wody w domu.

ZAJĘCIA KOŁA PRZYRODNICZEGO
MŁODY HYDROLOG

W czasie zajęć koła przyrodniczego uczniowie klas 6
szkoły podstawowej poznali zagadnienia:
Woda to życie.
Jak wykorzystujemy wodę?
Chronimy i oszczędzamy wodę.
Jakość naszych wód.
Uczniowie zdobyta wiedzę wykorzystywali w czasie gry
edukacyjnej - http://mlodyhydrolog.pl/gra.

SEGREGACJA ODPADÓW

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Przygotowując młodzież do udziału
w akcji Sprzątanie Świata,
wychowawcy klas przeprowadzili
zajęcia na temat zagrożeń
wynikających
z powstawania dzikich składowisk
oraz przypomnieli zasady segregacji
odpadów. Na zajęciach przyrody
oraz geografii uczniowie omawiali
wpływ segregacji odpadów na
zmniejszenie zużycia energii.

SEGREGACJA ODPADÓW
SPRZĄTANIE ŚWITA
Uczniowie uczestnicząc w akcji
Sprzątania Świata dowiedzieli się,
że właściwa segregacja odpadów
i recykling pozwala:
 Oszczędzać miejsce przeznaczone
na składowanie odpadów.
 Powtórnie wykorzystać wiele surowców.
 Zmniejszyć zużycie naturalnych
surowców.
 Zmniejszyć ilości ścieków
oraz odpadów.
 Zmniejszyć zużycie energii.
 Zmniejszyć emisję zanieczyszczeń
do atmosfery.
 Zmniejszyć ilości odpadów
szkodliwych, które trudno ulegają
rozkładowi.

ZBIÓRKA MAKULATURY
I INNYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH

Przez cały rok w naszej szkole trwa zbiórka makulatury, baterii,
elektroodpadów oraz nakrętek. W organizację i zbieranie zaangażowani
są uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Makulaturę i
baterie zbieramy w szkole od wielu lat. Powodzenie akcji rośnie z roku na
rok. Ze zbiórki tych surowców wtórnych pozyskujemy środki na pomoce
dydaktyczne czy nagrody
w konkursach ekologicznych.
Koordynatorami zbiórki surowców wtórnych są:
Pani Anna Mikołajczyk – makulatura,
Pani Teresa Lechman – elektroodpady,
Pani Katarzyna Zimna – plastikowe nakrętki,
Pani Małgorzata Czyż - baterie i akumulatory przenośne
Pani Krystyna Ciesielska – zbiórka baterii i elektroodpadów.

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA
ŚRODOWISKA
Koordynatorzy projektu Lider Lokalnej Ekologii Panie
Małgorzata Czyż i Krystyna Ciesielska uczestniczą
w projekcie edukacyjno – promocyjnym szkoła / przedszkole
dla środowiska. Głównym celem projektu jest kształtowanie
świadomości, wrażliwości oraz postaw prośrodowiskowych
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród
społeczności szkolnej/ przedszkolnej oraz lokalnej.
Cel ten została wpisany do programu wychowawczego
Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, a jego realizacja odbywa
się systematycznie przez cały rok szkolny.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
• Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami – Komunalny
Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”
• Ulotka: w domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje - Komunalny Związek
Gmin „Doliny Redy i Chylonki”
• Filmy edukacyjne znajdujące się na stronie internetowej www.kzg.pl
• Materiały znajdujące się na stronie internetowej www.naszaziemia.pl
• Materiały znajdujące się na stronie internetowej www.klubgaja.pl
• Materiały i informacje uzyskane w ramach udziału w projekcie Szkoła dla
środowiska – I i II edycji.
• http://www.klubgaja.pl/
• http://www.naszaziemia.pl/
• http://mlodyhydrolog.pl/gra

Dziękujemy za uwagę

Zespół Szkół nr 10 im. Królowej Jadwigi w Gdyni
Ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia, tel. 58 629 20 00, faks 58 668 33 38
www.zs10.gdynia.pl

