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SŁOWO WSTĘPNE
Skażone powietrze, emisja zanieczyszczeń, smog to pojęcia, które jeszcze nie tak dawno
były utożsamiane z aglomeracjami miejskimi, obszarami o charakterze przemysłowym
i widokiem wysokich, dymiących kominów. Niestety obecnie problem zanieczyszczonego powietrza nie dotyczy tylko mieszkańców wielkich miast, ale coraz częściej również
mieszkańców mniejszych miast i wsi. Największe przekroczenia norm zanieczyszczeń są
spowodowane spalaniem paliw stałych w gospodarstwach domowych, spalaniem odpadów (często plastików), jak również dynamicznie wzrastającej ilości samochodów poruszających się po drogach. Działania zapobiegające zanieczyszczaniu powietrza są konieczne
dla naszego zdrowia, komfortu życia, nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń.
Chcąc dokonać trwałych zmian, konieczne jest prowadzenie systematycznych działań
edukacyjnych w tym zakresie, nie tylko skierowanych do dzieci i młodzieży, ale w równym
stopniu ich rodziców oraz całej społeczności lokalnej. By zwrócić uwagę młodzieży i środowisk szkolnych wagę na temat ochrony powietrza wskazano ten temat jako priorytet
w kampanii „Czas na Aero działanie”, która była realizowana w okresie wrzesień – grudzień
2015 r. Głównym Partnerem Kampanii jest PGNiG Obrót Detaliczny.
Do kampanii przystąpiły szkoły, które stosując elementy przyjętej przez Program Szkoły
dla Ekorozwoju „Metodologii 7 kroków” realizowały wytyczone cele.
Niniejsza publikacja stanowi pewnego rodzaju przewodnik dobrych praktyk, które posłużą jako inspiracja do podejmowania wyzwań przez szkoły dla których działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część procesu edukacji.
Zespól Szkół dla Ekorozwoju
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CZAS NA AERO DZIAŁANIE
kilka słów o realizacji Kampanii

W okresie od września do grudnia 2015 roku, Fundacja koordynowała kampanię na rzecz ochrony powietrza pt.: CZAS NA AERO
DZIAŁANIE”, realizowaną ze środków PGNiG Obrót Detaliczny. Projekt skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z czterech województw:lubelskiego, małopolskiego,
podkarpackiego, oraz świętokrzyskiego.

Cele
Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy
z zakresu ochrony powietrza, podkreślenie znaczenia jego wpływu na nasze zdrowie i życie. Zespoły
szkolne zaangażowane w realizację działań nie tylko zdobyli wiedzę dotyczącą ochrony powietrza, ale
również odkryli, w jaki sposób każdy z nas dokonując
codziennych wyborów wpływa na jakość powietrza,
którym oddychamy. Podejmowane działania miały
zróżnicowaną formę, począwszy od zajęć dydaktycznych, zarówno w salach lekcyjnych, jak i w terenie,
przeprowadzenie prezentacji, organizację konkursów, inscenizacji, kampanii promocyjnych, itp.
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Etapy realizacji
Kampania złożona była z dwóch etapów:
Pierwszy, skierowany był do nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i polegał na opracowaniu scenariusza lekcyjnego, wykorzystywanego podczas zajęć dydaktycznych (skąd pochodzą zanieczyszczenia powietrza, co możemy zrobić, by o nie dbać; dlaczego to jest ważne
itd.). Wybrane najlepsze scenariusze lekcyjne zostały udostępnione na
stronie internetowej Programu Szkoły dla Ekorozwoju (http://ekoszkola.
pl/pl/blog/aktualnosci/2015/12/04/ogloszenie–wynikow–i–etapu–projektu–czas–na–aero–dzialanie ).
Drugi etap kampanii polegał na przeprowadzeniu projektu edukacyjnego w szkole, promującego sposoby ograniczenia negatywnego wpływu
jakości powietrza przez społeczność szkolną.
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Podjęte „Kroki” w trakcie realizacji projektu…
Bardzo istotnym elementem Kampanii było wykorzystanie przez
zespoły szkolne wybranych punktów z przyjętej przez Program
SdE Metodologii 7 kroków. Do nich należą następujące kroki:
OO Powołanie Eko – Komitetu:
OO Przeprowadzenie audytu – jak szkoła obchodzi się z po-

wietrzem? (na rzecz realizacji projektu realizacji projektu
został opracowany i udostępniony szkołom formularz
Audytu, patrz Załącznik nr 1);
OO Opracowanie Planu działań i jego realizacja (do rekomendowanych działań należało przeprowadzenie lekcji
z wykorzystaniem jednego z opracowanych i wybranych
scenariuszy lekcyjnych);
OO Integracja z programem nauczania;
OO Działania promocyjne Informowanie i angażowanie innych;
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O Programie
SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

Szkoły dla Ekorozwoju
to program edukacji i aktywności ekologicznej realizowany przez Fundację
Partnerstwo dla Środowiska, w który dotychczas włączyło się około 1000
szkół z całej Polski. Program należy do międzynarodowej sieci Eco–Schools
– przyznającej najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół
na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi.

Program jest skierowany do…
…uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz wszystkich tych, którzy
działają wspólnie na rzecz uczynienia
(swojej) szkoły żywym przykładem rozwoju zrównoważonego.
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O Metodologii 7 kroków

Szkoły i przedszkola ubiegające się o certyfikat Zielonej Flagi lub Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej pracują według założeń 7 Kroków. Metodologia ta to starannie opracowane narzędzie ułatwiające w drodze do stania się Szkołą dla Ekorozwoju.
Warto podkreślić rolę, jaką pełni w tym procesie UCZEŃ.
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KROK I
Powołanie Eko – Komitetu

Eko–Komitet /Grupa robocza/ to zespól osób sterujący działaniami
podejmowanymi w ramach ubiegania się o certyfikat Zielonej Flagi
lub Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej /LCAE/. Wybierany
w drodze demokratycznych wyborów Eko–Komitet prowadzony jest
przez uczniów przy wsparciu ze strony koordynatora szkolnego (nauczyciela) i reprezentuje pomysły całej społeczności szkolnej. W skład
Eko–Komitetu mogą wchodzić również reprezentanci: nauczycieli,
personelu szkolnego (np.: pracownik sekretariatu, administracji, konserwator itp.), rodziców, władz lokalnych, społeczności lokalnej, lokalnych organizacji pozarządowych, itp.

Stopień zaangażowania i odpowiedzialności poszczególnych członków
Eko–Komitetu w znacznym stopniu zależy od wieku, możliwości oraz ich
zainteresowań. Większą odpowiedzialnością i zakresem obowiązków wykażą się uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a mniejszą
uczniowie szkół podstawowych, czy przedszkoli.
Wszyscy dorośli członkowie Eko–Komitetu powinni być powoływani przez
uczniów we współpracy z koordynatorem szkolnym programu SdE.
Członkowie Eko–Komitetu spotykają się regularnie (co najmniej dwa razy
w kwartale) w celu omówienia działań podejmowanych przez szkołę w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju.
Eko–Komitet ma za zadanie rozpowszechnianie na bieżąco wśród całej społeczności szkolnej i pozaszkolnej informacji o postępie prac związanych
z realizacją Planu działań.
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KROK II
Przeprowadzenie Audytu

Punktem wyjścia do podejmowania działań jest ustalenie, w jakim miejscu
jesteśmy (z jakiego punktu startujemy). Dlatego też nasze działania rozpoczynamy od przeprowadzenia Audytu początkowego. Po dokonaniu analizy wyników Audytu początkowego wybieramy dwa obszary, w których
zamierzamy realizować nasze działania w ramach ubiegania się o certyfikat
Zielonej Flagi. Po zakończeniu działań w celu oceny postępu przeprowadzamy Audyty końcowy.
Narzędziem pomocnym do przeprowadzenia audytu są formularze udostępnione na stronie Programu
http://ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2015/10/15/rejesteacja–placowek–
dla–ubiegajacych–sie–o–certyfikat–zf–i–lcae–w–roku–szkolnym–201516 
Formularze zostały opracowane z uwzględnieniem poziomów nauczania:
dla przedszkoli i uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas
IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
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KROK III
Plan działania
Dobrze przemyślany Plan
działania pozwoli nam
osiągnąć zamierzone cele.
Punktem wyjściowym do
jego opracowania stanowią wyniki przeprowadzonego wcześniej Audytu
początkowego. Wyniki audytu pozwalają określić obszary, w których konieczne
jest wprowadzenie zmian,
tak więc plan działań powinien być odpowiedzią
na istniejący problem.
Placówki ubiegające się
o certyfikat Zielonej Flagi wybierają dwa obszary,
które chcieliby poprawić,
natomiast ubiegający się o
certyfikat LCAE wybierają
jeden obszar /spośród proponowanych/. W ramach
każdego z obszarów wytyczamy jeden, konkretny
cel, który chcemy osiągnąć
i planujemy działania, które nas do niego przybliżą.

O czym powinniśmy pamiętać, opracowując Plan działania?
OO Punkt początkowy – miejsce, w którym znajdujemy się obecnie, określiOO
OO
OO
OO

OO
OO

my je po przeprowadzeniu Audytu początkowego;
Cel – ścisłe określone miejsce, do którego chcemy dotrzeć, co chcemy
osiągnąć w odniesieniu do danego problemu?
Działania – propozycje działań, których realizacja przybliży nas do wyznaczonego celu;
Zasoby ludzkie – wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację danego działania – pomysły na przeprowadzenie określonych działań;
Potrzeba finansowa – czy realizacja wytyczonych działań związana jest
z poniesieniem określonych kosztów? Skąd pozyskamy środki finansowe
na ich realizację? Czy uda nam się je pozyskać?
Czas – ile czasu potrzebujemy na realizacje zaplanowanych działań?
Potencjalne przeszkody

Wytyczone cele powinny spełniać cechy metody SMART
OO – Specific = konkretny
OO – Measurable = mierzalny
OO – Achievable = osiągalny
OO – Realistic = realny
OO – Time–bound = określony w czasie

Pomocnym narzędziem przy opracowywaniu Planu Działania może być wzór Planu
działania udostępniony na stronie Programu – link poniżej:
http://ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2015/10/15/rejesteacja–placowek–dla–ubiegajacych–sie–o–certyfikat–zf–i–lcae–w–roku–szkolnym–201516 
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KROK IV
Kontrola i ocena

W celu określenia, czy nasze działania są realizowane zgodnie z planem działania konieczne jest monitorowanie postępu naszych prac. Regularna kontrola naszych działań pomoże nam ocenić, czy wszystko funkcjonuje zgodnie z planem i
w razie potrzeby pozwoli nam odpowiednio zareagować…

O czym powinniśmy pamiętać:
OO Sposoby kontroli i oceny działań powinny być dopasowane do zaplanowanych
OO
OO
OO
OO

OO

działań, wieku i umiejętności uczniów;
Kryteria oceny należy ustalić na etapie tworzenia Planu działania (w jaki sposób
będziemy dokonywać pomiaru efektów?)
Wyniki kontroli i oceny powinny być regularnie uaktualniane i udostępniane
całej społeczności szkolnej;
Prace związane z monitoringiem są prowadzone przez członków Eko–Komitetu;
Monitorowanie postępu prac pozwoli nam na wprowadzenie w razie potrzeby
zmian w opracowanym Planie działań. W przypadku niepowodzeń Eko–Komitet
opracowuje Plan działań naprawczych;
Dokonywanie oceny powinna być częścią każdego spotkania Eko–Komitetu
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KROK V
Integracja z programem nauczania

Włączanie działań podejmowanych w ramach Programu Szkoły dla
Ekorozwoju do programu nauczania, gwarantuje, że Program stanowić
będzie integralną część procesu edukacji.
Zagadnienia i działania z wybranych obszarów Programu SdE powiązane są z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych na poziomie
większości klas /na wszystkich poziomach edukacji/ lub poprzez inne,
innowacyjne metody nauczania. Ten aspekt należy wziąć pod uwagę już
na etapie opracowywania Planu działania.
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KROK VI
Informowanie i angażowanie innych

Podejmując jakiekolwiek działania
należy w odpowiedni sposób zadbać o ich rozgłos. W tym celu mamy
do wykorzystania szereg narzędzi
komunikacji. Opisujemy, te, które są
najbardziej popularne i najczęściej
wykorzystywane.

Tablica informacyjna
Powinna się znaleźć w każdej placówce ubiegającej się o certyfikat Zielonej Flagi. Lokalizacja
tablicy ma duże znaczenie: najlepiej umieścić ją w miejscu dostępnym i widocznym nie tylko
dla uczniów, ale również dla odwiedzających szkołę (np. przy wejściu głównym do budynku,
w holu głównym). Jej wygląd powinien przykuwać uwagę odbiorcy, a umieszczane na niej
informacje powinny być uaktualniane na bieżąco.

Gazetka szkolna
W większości placówek szkolnych ta forma dotarcia informacji jest nadal powszechna. Za pośrednictwem gazetki szkolnej trafiamy nie tylko do wszystkich uczniów, lecz także do rodziców, społeczności lokalnej. Warto, aby informacje o Programie były umieszczane regularnie:
mogą one mieć formę relacji z wydarzeń, artykułów tematycznych, fotorelacji, itp.
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Strona internetowa
W celu promowania realizowanych działań wykorzystać możemy stronę internetową szkoły lub możemy utworzyć profil szkoły na FB. Relacje z najciekawszych
wydarzeń są publikowane na stronie internetowej projektu www.ekoszkola.pl 

Media społecznościowe
Współczesna promocja w dużym stopniu opiera się na mediach społecznościowych. Warto
więc skorzystać z okazji i stworzyć profile szkoły czy przedszkola na kilku z nich:
OO fanpage na stronie www.facebook.pl  – uzyskując grono sympatyków szkoły można
na bieżąco publikować im na bieżąco informacje z życia szkoły, zamieszczając aktualności, fotografie, czy filmy wideo.
OO twitter.com  – konto pozwoli na szybkie dotarcie z informacjami do dużej rzeszy odbiorców, szczególnie wtedy, gdy oznaczymy nasze wiadomości hasztagami.
OO instagram.com  – serwis ten pozwala na publikację charakterystycznych, kwadratowych fotografii oraz dołączenia do nich odpowiednich opisów tekstowych. Każdą z wiadomości warto też oznaczyć odpowiednim hasztagiem.
Hasztag – jest to słowo lub grupa słów poprzedzona znakiem „#”, np. #zielonaflaga, #ekologia,
#edukacja itd. Dzięki temu w serwisach społecznościowych facebook, twitter czy instagram
możemy odnaleźć i wyświetlić zgrupowane wszystkie wiadomości związane z Zieloną Flagą
(#zielonaflaga).
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Prasa, radio, telewizja, portale informacyjne
Przy okazji większych wydarzeń związanych z realizacją Programu warto zadbać o rozgłos medialny nie tylko w mediach lokalnych, ale warto postarać się
o zyskanie zainteresowanie ze strony mediów regionalnych oraz krajowych.

Wydarzenie publiczne /Global Action Days/
Szkoła uczestnicząca w Programie powinna zaplanować jedno, większe wydarzenie skierowane do szerszej publiczności. Wydarzenie to stanowić ma kulminację waszego całorocznego wysiłku związanego ze aktywnością w Programie.
To również wspaniała okazja do promocji działań podejmowanych w ramach
programu, podsumowania i nagłośnienie efektów pracy w programie. Wydarzenie to powinno zostać zaplanowane już na etapie tworzenia planu działania,
a w jego organizację powinni być zaangażowani członkowie Eko – Komitetu
oraz inne osoby w zależności od rodzaju wydarzenia.
Planując wydarzenie warto wziąć pod uwagę następujące aspekty: jaki jest
zakładany cel danego wydarzenia, kiedy i gdzie się ono odbędzie, kto będzie
w nim uczestniczył, czy mamy wystarczające środki finansowe na jego organizację, czy dysponujemy wystarczająca ilością czasu, kto będzie odpowiedzialny
za jego organizacje, itp. Najczęściej praktykowane formy wydarzenia to: festyn,
festiwal, happening, prezentacja, przedstawienie, itp.
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KROK VII
Kodeks Ekologiczny / EKOKODEKS /

Kodeks ekologiczny to zbiór postanowień, jakie wyznaczy na siebie cała społeczność szkolna,
w stosunku do środowiska naturalnego. W proces tworzenia Kodeksu ekologicznego powinni być
zaangażowani nie tylko członkowie Eko – Komitetu, ale również jak największa grupa uczniów,
poprzez opracowanie koncepcji dotyczących wartości, które powinny być w nim zawarte.

Kodeks ekologiczny może mieć różną formę: może to być piosenka, wiersz / np. w placówkach przedszkolnych/, pracy plastycznej, itd. i powinien być umieszczony na tablicy informacyjnej programu oraz we wszystkich salach lekcyjnych, na szkolnej stronie internetowej.

W przypadku placówek, które ubiegają się o certyfikat już po raz kolejny
i kodeks ekologiczny funkcjonował wcześniej, powinien być on uaktualniony, uzupełniony o elementy /zagadnienia związane z tematyką obszarów,
na których chcemy się skupić w roku bieżącym. dokonać się aktualności
dokonanych w nim zapisów.

27

OBSZARY TEMATYCZNE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY
DLA EKOROZWOJU
Placówki ubiegające się o certyfikat wybierają jeden (przy LCAE) lub dwa obszary tematyczne (przy ZF), w ramach których realizują swoje działania.
Każdego roku zostają wskazane obszary tematyczne, które w danym roku są priorytetowe.
Obszary tematyczne:

Bioróżnorodność

Zielone tereny
przyszkolne
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Energia

Zmiany klimatu

Zdrowie i aktywność ruchowa

Transport

Odpady

Żywność

Globalne
zależności

Woda

DZIELIMY SIĘ DOBRYMI PRZYKŁADAMI
REALIZACJI PROJEKTU
„CZAS NA AERO DZIAŁANIE”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OBIDZY
Województwo Małopolskie

Powołanie Eko – Komitetu
Pierwszym krokiem realizacji projektu„Czas na Aero Działanie” w naszej
szkole było powołanie Eko – Komitetu. Oprócz uczniów (m.in.: członków koła przyrodniczego, samorządu uczniowskiego), w jego skład
weszli: dyrektor szkoły, radna wsi Obidza, dwóch rodziców.

Audyt
W celu określenia aktualnej sytuacji członkowie Eko – Komitetu przeprowadzili Audyt (wykorzystując opracowany i udostępniony w ramach projektu formularz) i na
podstawie uzyskanych informacji uczniowie dokonali analizy mocnych i słabych
stron. Wyniki przeprowadzonego audytu zostały umieszczone na tablicy na korytarzu szkolnym.
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Plan działania i realizacja
W ramach działań uczniowie klasy pierwszej przygotowały inscenizację bajki „O kominie, który przestał dymić”, która została wystawiona
podczas apelu szkolnego. Podczas spotkania zaprezentowano również uczniom prezentację na temat działań, które my jako uczniowie
i mieszkańcy wsi możemy zrobić, aby wpłynąć na jakość powietrza,
a tym samym naszego zdrowia i życia. Podkreślono znaczenie codziennych działań, sprzyjających poprawie sytuacji, m.in. poprzez nie
spalanie w piecach śmieci, zastąpienie węgla innym opałem, możliwości korzystania ze środków komunikacji zbiorowej, używaniem
roweru, jako środka transportu oraz inne. Zorganizowaliśmy szkolny
konkurs plastyczny pt.: „Dbamy o czyste powietrze”, do którego zgłoszono 25 prac, z czego 8 zostało nagrodzonych.

Promocja
Działania w ramach projektu nie ograniczały się tylko do murów szkolnych.
Uczniowie naszej szkoły postanowili zorganizować kampanię promocyjną,
której głównym celem było zainteresowanie mieszkańców wsi problemem niskiej emisji oraz podniesienie ich świadomości w tym zakresie. Członkowie Eko
– Komitetu przeszli przez wieś – udali się do okolicznych sklepów, prowadzili
rozmowy z napotkanymi przechodniami. Pikieta była przeprowadzona również wśród rodziców, przyjeżdżających do szkoły po swoje dzieci. Na przygotowanych przez uczniów ulotkach znalazły się hasła zachęcające do podejmowania każdego dnia czynności mających wpływ na poprawę jakości powietrza.
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Współpraca z lokalną społecznością
W działania związane z realizacją projektu zostali zaangażowani również przedstawiciele
społeczności pozaszkolnej: uczniowie podjęli współpracę z samorządem lokalnym. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielem rady gminy podczas którego uczniowie mieli okazję
zapoznać się z działaniami, jakie podejmuje samorząd lokalny w zakresie ochrony powietrza.
Wśród działań znalazły się m.in.: prace dotyczące rocznej oceny jakości powietrza, promowanie odnawialnych źródeł energii, realizacja projektu „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne”, prowadzenie kontroli w kotłowniach domowych. Uczniowie otrzymali plakaty, które zostały rozwieszone przez
nich zarówno w szkole oraz w rożnych punktach na terenie wsi.

Pierwszym efektem współpracy gminy ze
szkołą jest decyzja zamontowania przed
szkołą stojaków rowerowych, w celu zachęcenia młodzieży do korzystania z roweru,
jako środka komunikacji. Dla ucznia, który codziennie dojeżdża do szkoły rowerem
ufundowano nagrodę.
Rezultatem działań podejmowanych w ramach kampanii „Czas na Aero działanie” jest
zwiększenie świadomości uczniów w temacie dotyczącym ochrony powietrza, większa wrażliwość na aspekty związane z jego
ochroną, wzbogacenie wiedzy dotyczącej
sposobów zapobiegania niskiej emisji.
Ponadto, praca w Eko – Komitecie sprawiła,
że uczniowie czuli się odpowiedzialni za podejmowane działania, mieli poczucie sprawczości oraz pokazali, że edukacja nie ogranicza się jedynie do budynku szkoły.
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PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. ks. Jana Patrzyka W LIPINKACH
Województwo Małopolskie

Powołanie Eko-Komitetu
W ramach projektu uczniowie naszego gimnazjum działający w Szkolnym Kole Ligi
Ochrony Przyrody oraz Centrum Informacyjno–Szkoleniowym „EKOLINKI” wraz z opiekunami powołali Eko – Komitet. W pracę Eko – Komitetu włączyli się również rodzice oraz
reprezentanci Urzędu Gminy Lipinki.

Audyt
Pierwszym krokiem realizacji projektu było przeprowadzenie wśród uczniów szkoły Audytu dotyczącego dbałości o jakość powietrza. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, iż większość uczniów korzysta z przyjaznych środowisku sposobów transportu.
Do tej aktywnej i proekologicznej formy dojazdu do szkoły z pewnością zachęcają znajdujące się przy szkole stojaki na rowery. Uczniom nie obce są również zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz są świadomi szkolnych akcji ekologicznych.
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Plan działania i realizacja
Na podstawie wyników uzyskanych podczas audytu Eko – Komitet opracowano Plan działania. W planie działania zostały ujęte aktywności dotyczące wzbogacenia wiedzy uczniów z zakresu ochrony powietrza. Wśród
zaplanowanych działań znalazły się prelekcje i warsztaty przygotowane
przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (chemia, biologia), prezentacje wykonane i zaprezentowane przez uczniów na forum klasy oraz
szkoły, projekcja filmu dotyczącego szkodliwości spalania odpadów i dyskusje przeprowadzone w poszczególnych klasach przez wychowawców.
Młodzież w trakcie lekcji wychowawczych uczestniczyła w warsztatach
dotyczących segregacji i recyklingu oraz obejrzała film o szkodliwości
spalania odpadów.
W ramach działań praktycznych, uczniowie podjęli się zadania dokonania
oceny jakości powietrza w gminie: przeprowadzili konsultacje w dziale
gospodarki komunalnej dotyczące stanu środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza w naszej miejscowości oraz uzyskali wszelkie potrzebne
materiały na podstawie których opracowali prezentacji multimedialnej
– raport o stanie powietrza.
Ponadto uczniowie podczas zajęć terenowych dokonali obserwacji porostów oraz analizy czystości powietrza zgodnie ze skalą porostową. Przez
okres dwóch tygodni badano pH opadów atmosferycznych i dokonano
analizy wyników. Stwierdzono, że jedynym emitorem zanieczyszczeń są
gospodarstwa domowe, które w sezonie grzewczym spalają drewno, węgiel rzadziej gaz ziemny. Zwróciliśmy uwagę młodzieży czego nie wolno
spalać w domowych piecach. Dowiedzieli się o skutkach spalania szkodliwych odpadów oraz o konsekwencjach nie tylko prawnych, ale również
i zdrowotnych.
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Działania promocyjne
Nie pal śmieci! To hasło stało
się impulsem akcji zbiórki surowców wtórnych. Udało nam
się zebrać 6,5t makulatury i blisko 1t plastikowych opakowań.
W akcję zaangażowali się nie
tylko nasi uczniowie, ale także
lokalne społeczeństwo (całe rodziny uczniów, urzędy, sklepy)
W celu dokumentowaniu działań i promowania efektów pracy
w ramach projektu członkowie
Eko – Komitetu wykonali gazetkę szkolną w formie tablicy
oraz dokonali prezentacji efektów pracy uczniom wszystkich
klas w czasie godzin wychowawczych, a rodzicom w trakcie
spotkania w szkole.

37

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDNEJ WIELKIEJ
GIMNAZJUM NR 5
Województwo Podlarpackie
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Powołanie Eko – Komitetu
Pierwszym krokiem realizacji projektu było powołanie Eko – Komitetu w skład, którego weszli
uczniowie III klasy gimnazjum, koordynatorzy, dyrektor szkoły, przedstawiciele rodziców, pielęgniarka, referent ds. ochrony środowiska w Urzędu Gminy Świlcza, sołtys oraz radny gminy.

Audyt
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Na podstawie udostępnionego formularza uczniowie przeprowadzili Audyt, podczas którego korzystali z informacji uzyskanych od rówieśników, rodziców i pracowników szkoły.
Na potrzeby audytu stworzono ankietę o czystości i ochronie powietrza. Uczniowie opracowali wyniki badań, które przedstawili sołtysowi wsi oraz przedstawicielowi urzędu gminy. Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazują, że większość respondentów jest zadowolona z jakości powietrza. Niemniej jednak w okresie zimy zdarzają się przypadki spalania
śmieci w domowych kotłowniach, co powoduje pogorszenie jakości powietrza.

Promocja
Realizowane działania promowano na stronie internetowej szkoły
http://archiwum.zsrudnawielka.pl/aero2016/index.html 
Podsumowanie działań zostanie również opublikowane w wiosennym wydaniu lokalnego
kwartalnika „Trzcionka”

Plan działania i realizacja
Eko–Komitet postanowił, że zaplanowane działania skoncentrują się na przeprowadzeniu akcji edukacyjnych skierowanych nie tylko do uczniów, ale przede wszystkim do społeczności
lokalnej. Zaplanowano przeprowadzenie warsztatów dla rodziców, których głównym celem
było promowanie alternatywnych sposobów ogrzewania domu i przedstawienie zagrożeń
związanych ze spalaniem śmieci. W warsztatach uczestniczyło 50 rodziców.
Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce związanym z realizowanym projektem, pt.: Czysta energia–czysty zyski i czyste powietrze, czyli 3 x CZY. Na konkurs
wpłynęło 25 prac plastycznych, spośród których wybrano i nagrodzono sześć najciekawszych.
Przeprowadzono lekcję Eko ja, czyli jak o powietrze dbam, jej elementy zostały zmodyfikowane, wykorzystane na różnych przedmiotach
Ponadto uczniowie gimnazjum przeprowadzili zabawy edukacyjne dla uczniów młodszych klas
szkoły podstawowej, a także uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie Logo symbolizujące jakość
powietrza–laureat, Konkurs Ogólnopolski EkoSpot. Weź głęboki oddech – ochrona powietrza.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. J. Beaupe W SYGNECZOWIE
Województwo Małopolskie

Powołanie Eko – Komitetu
Działania związane z realizacją projektu „Czas na Aero działanie” zostały
poprzedzone kampanią informacyjno
– promocyjna skierowaną do uczniów
klas IV – VI. W ramach akcji opracowane zostały plakaty zawiadamiające
o projekcie, przeprowadzono rozmowy podczas godzin wychowawczych
oraz lekcjach przyrody. W prace Eko –
Komitetu zaangażowali się uczniowie
– reprezentujący klasy IV – VI oraz do
współpracy zostali zaproszeni wybrani
nauczyciele, rodzice, dyrektor szkoły.

Audyt
Członkowie Eko – Komitetu przeprowadzili Audyt dotyczący tematyki projektu. Na podstawie
uzyskanych informacji, dokonano analizy sytuacji dotyczącej ochrony powietrza. Wśród pozytywnych zachowań związanych z ochroną powietrza znalazły się m.in.; używanie roweru, jako
środka transportu, znajomość zasad poruszania się po drogach, zainstalowanie baterii słonecznych na budynku szkoły, popularność zjawiska wspólnego podwożenia dzieci do szkoły przez
rodziców. Szkoła posiada swoją kotłownię na gaz, a do podgrzewania wody wykorzystuje się
energię słoneczną. Niemniej jednak wyniki przeprowadzonych badań ukazały również słabe
punkty szkoły, do nich należą: spora grupa dzieci jest podwożona do szkoły samochodami,
dzieci rzadko spacerują, brakuje chodników oraz ścieżki rowerowej doprowadzającej do szkoły.
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Plan działań i realizacja
Podczas kampanii przeprowadzone zostały zajęcia terenowe w czasie których dzieci
dokonywały badania stanu powietrza wykorzystując rosnące w pobliżu drzewa iglaste. Pierwsze zadanie polegało na określeniu rodzaju pyłu, osadzającego się na igłach
drzew. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia odkryto, że taśma klejąca najczęściej zabarwiona jest na kolor czarny, co świadczy o osadzaniu się pyłu węglowego.
Drugie zadanie polegało na określeniu kwasowości osadzonego brudu na gałązkach.
Po dodaniu do brudnej wody z osadu, kropli wskaźnika kwasowości, próbka zabarwiła się na kolor zielony. Porównując barwę z pasmami skali, otrzymano wynik = 6,8,
czyli odczyn obojętny. Ostatnim etapem zadania zadanie polegało na odszukania porostów rosnących na pniach drzew liściastych. Znaleziono pustułkę pęcherzykowatą,
która występuje w strefie o średnim stężeniu tlenków siarki, rośnie na obszarach podmiejskich. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że w najbliższym otoczeniu szkoły występuje średni poziom stężeń zanieczyszczenia powietrza.
W ramach projektu uczniowie odwiedzili również zlokalizowaną w Krakowie, przy Alei
Krasińskiego automatycznej stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza.

Promocja
Grupa uczniów ze szkoły podjęła się opracowaniem prezentacji podsumowującej działania projektowe, którą zaprezentowano podczas spotkania na
zebraniu z rodzicami. Uczniowie pokusili się również o dokonanie analizy
wyników stopnia zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.
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