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CELE PROJEKTU:

- zwracanie uwagi na świadomość ekologiczną uczniów i 
społeczności lokalnych w zakresie świadomego korzystania z 
zasobów przyrody,

- kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego 
oraz grupowego działania,

-kształtowanie właściwych postaw w obszarze ochrony 
środowiska,

-uwrażliwienie społeczeństwa, że więcej nie znaczy lepiej, 
popularyzacja postawy minimalistycznej, działania „less waste”.



ZADANIA WYKONANE w RAMACH 
PROJEKTU

1.Edukacja dorosłych.

2.Szkolny miesiąc ekologiczny pt.,, Im mniej, tym lepiej”.

3.Debata szkolna pod hasłem,, Zero waste- czy to 
możliwe?”.

4.,,Planuję, nie marnuję” - sposoby na zapobieganie 
marnowaniu żywności.

5.Ekoprojektowanie.



Zadania z realizacji c.d.

6.  Jesteśmy medialni.

7.  Laboratorium Edukacji Ekologicznej.

8.  Zdania wykonywane wspólnie z KZG

,,Dolina Redy i Chylonki”.

9.  Podsumowanie projektu.



1.  EDUKACJA

DOROSŁYCH



1. ZADANIA

A. Zorganizowanie rady pedagogicznej poświęconej 
tematyce projektu, wprowadzenie w nowy rok 
szkolny, rozdzielenie zadań w ramach współpracy 
między nauczycielami i klasami w celu realizacji 
projektu.

B. Ekowywiadówka z rodzicami/opiekunami uczniów.

C. Happening ekologiczny wśród okolicznych 
mieszkańców.



1. A- Zorganizowanie Rady Pedagogicznej

Prezentacja wykorzystana na Radzie 
Pedagogicznej znajduje się w załączniku 1.



1. B – Ekowywiadówka z rodzicami



1.C- Happening ekologiczny wśród 
okolicznych mieszkańców

Happening ekologiczny
zorganizowany przez uczniów
naszej szkoły polegał na dokonaniu
wywiadów wśród punktów
gastronomicznych w pobliżu szkoły
i zapytaniu ich pracowników jak
gospodarują odpadami. Po każdej
rozmowie uczniowie wręczali
pracownikom książeczkę
edukacyjną „ABC Segregacji” w
celu przypomnienia o zasadach
segregacji. Efekty pracy znajdują
się w filmiku:
https://liblink.pl/rlpmf1yEnt



2. SZKOLNY MIESIĄC 
EKOLOGICZNY

„Im mniej, tym lepiej”



2. Zadania :

A- Tematyczne zajęcia lekcyjne/warsztatowe 
prowadzone na terenie placówki oświatowej

B- Szkolne przedstawienie ekologiczne/ apel

C- Turniej wiedzy ekologicznej

D- Akcja #SprzątamyDlaPolski

E – Akcja „Kwiaty zamiast śmieci”



2.A-Tematyczne zajęcia lekcyjne 
prowadzone na terenie szkoły

Zajęcia lekcyjne prowadzone były przy współudziale poszczególnych
uczniów i były „O niemarnowaniu żywności” (załącznik nr 2), w oparciu o
prezentację, dane statystyczne, a także ćwiczenia utrwalające po
zakończonej lekcji.



2. B- Szkolne przedstawienie 
ekologiczne

Na terenie szkoły odbył się pokaz eko-mody. 
Krótki materiał filmowy znajduje się pod linkiem: 
https://fb.watch/cFiuE1KmMm/

https://fb.watch/cFiuE1KmMm/


2.C-Turniej Wiedzy ekologicznej

W styczniu br., w naszej szkole miała miejsce Olimpiada Wiedzy Ekologicznej , która corocznie 
cieszy ogromnym zainteresowaniem, a w dniu 9 kwietnia 2022r. na Wydziale Biologii UG odbył się 
okręgowy finał XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Udział brało 50 uczniów, którzy 
zakwalifikowali się po etapie szkolnym czyli uzyskali 80% punktów. Z naszej szkoły zakwalifikowały 
się 2 uczennice: Marlena Ludzińska z kl. IIIbpL oraz Natalia Paczuła z IVeT. Natalia zwycięsko 
przeszła przez eliminacje i otrzymała awans do etapu centralnego jako laureatka i będzie 
reprezentowała naszą Szkołę w czerwcu. Na tym etapie już praktycznie posiada indeks!



2. D- Akcja #SprzątamyDlaPolski
22 kwietnia br., nasza szkoła wzięła udział w 
akcji „Sprzątamy dla Polski”, którego 
organizatorem jest Stowarzyszenie „Dla 
Polski”. Głównym celem tej akcji było 
kształtowanie świadomości ekologicznej 
uczniów i odpowiedzialności za środowisko 
naturalne.



2.E- Akcja „Kwiaty zamiast śmieci”

Uczniowie naszej szkoły również brali udział w akcji sprzątania świata, w
zamian za paczkę nasion dla szkoły. Akcja miała podwójną korzyść: czystość
naszej planety oraz otrzymanie paczki nasion dla uczniów technikum
architektury krajobrazu. Więcej informacji o akcji:
https://kwiatyzamiastsmieci.pl/

https://kwiatyzamiastsmieci.pl/


3  . Debata szkolna pod hasłem 
„Zero waste – czy to możliwe?”



4. "Planuję, nie marnuję"

Sposoby na zapobieganie marnowaniu 
żywności



4. ZADANIA

A- "Eko-lektura" – zapoznanie się z komiksem z 
cyklu "Eko-pamiętnik" (…) oraz dyskusja z 
uczniami

B- Zajęcia praktyczne w myśl zasady 4P

C- Kompostownik



4.A- "Eko-lektura" – zapoznanie się z komiksem z 
cyklu "Eko-pamiętnik" (…) oraz dyskusja z 

uczniami



4.B-Zajęcia praktyczne w myśl zasady 4P

Grupa uczennic naszej szkoły nagrała i zmontowała film edukacyjny o
niemarnowaniu żywności – planowania spożycia produktów, przetwarzania
żywności „przed terminem” i dzielenia się nim: załącznik nr 3.



4. C-projekt kompostownik

Projekt Kompostownik miał na celu zbadanie jaka liczba 
rodzin uczniów posiada w swoich gospodarstwach 
kompostownik oraz gdzie i w jakim celu go założyła. Projekt 
cieszył się dużym powodzeniem, a uczniowie chętnie dzielili 
się swoimi przemyśleniami na temat ich posiadania w 
ogrodzie czy na działce.



5.Ekoprojektowanie- ZADANIA:

A- "Zapobiegaj i ograniczaj – dobre praktyki" –
projekt ulotki/plakatu

B- prezentacja Power Point nt. projektu

C- Gra dot. agadnienia projektu

D- pokaz eko-mody



5.A- "Zapobiegaj i ograniczaj –
dobre praktyki" – projekt 

ulotki/plakatu

Na następnych slajdach 
jedne z wielu projektów 

uczniów naszej szkoły







5.B-prezentacja Power Point nt. 
projektu

Znajduje się w załączniku nr 1



5.C- gra planszowa dot. 
zagadnienia projektu



6.D-pokaz eko-mody





6. Jesteśmy medialni

A- Informacje dot. zagadnień projektu na tablicy 
ogłoszeń

B- Akcja ulotkowa/plakatowa

C- Informacje dot. tematu projektu na profilu FB



6.A- Informacje dot. zagadnień 
projektu na tablicy ogłoszeń 





6.B- Akcja ulotkowa/plakatowa



6.C- Informacje dot. tematu projektu na 

profilu FB





7. Laboratorium Edukacji 
Ekologicznej

Uczniowie klasy 1d technikum uczestniczyli w
warsztatach ekologicznych na temat tworzyw
sztucznych między innymi typu PE,PET,PVC, HDPE. Na
zajęciach zajmowaliśmy się badaniem ich stabilności i
trwałości w podwyższonej temperaturze. Warsztaty
zakończyliśmy dyskusją na temat szkodliwości
plastiku oraz biodegradalnych zamienników.





8.Zadania wykonywane wspólnie z KZG-,, Dolina 
Redy i Chylonki”

A-konkurs fotograficzny,, Razem chrońmy 
środowisko”

B-Konkurs pt.,, Mała nakrętka-duży problem”

-Konkurs ,,E.E-czyli w trosce o środowisko”



8.A-konkurs fotograficzny "Razem chrońmy 
środowisko"

Zdjęcia wykonane 
przez uczniów  klasy 
IeT.
Oryginalne zdjęcia w 
określonych 
parametrach  wraz z 
opisem zostały 
wysłane w osobnym 
mailu konkursowym.



8.B-Konkurs-,, Mała nakrętka-duży 
problem”

Uczniowie naszej szkoły przez cały rok szkolny przynosili nakrętki
do określonego miejsca w szkole. I w tym roku się postarali, gdyż
uzbieraliśmy około 70 worków z nakrętkami! Odbiór nakrętek z
naszej szkoły miał miejsce 25 kwietnia br.



8.Konkurs E.E. czyli w trosce o 
środowisko



9 –Podsumowanie projektu

•Podsumowanie projektu odbyło się 22 kwietnia – w Dniu Ziemi, a tym 
samym dniu kończącym miesiąc ekologiczny szkoły;

•Przemówienie i podziękowania koordynatora i dyrekcji szkoły oraz 
wręczenie dyplomów i upominków otrzymanych z KZG dla najbardziej 
zaangażowanych uczniów nastąpiły zaraz po najbardziej widowiskowym 
wydarzeniu ekologicznym – pokazie eko-mody;

•W realizacji projektu w latach 2021/2022 udział brała cała społeczność 
uczniowska wraz z nauczycielami;

Efekt końcowy naszej prezentacji i zmagań w licznych konkursach, zadaniach 
to zasługa całej szkoły;

• Założone cele zostały zrealizowane.





Materiały źródłowe-slajd końcowy

•Materiały dydaktyczne związku  KZG: zeszyty, 
broszury ,komiksy, kolorowanki,ulotki

•Strona internetowa związku kzg.pl



Dziękuję za uwagę, pomoc , 
wsparcie dla uczniów i cierpliwość .


