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Cele ogólne:
- Szerzenie wiedzy ekologicznej i kształcenie odpowiedzialności za stanśrodowiska
- Uwrażliwienie młodzieży szkolnej na walory przyrody w najbliższym otoczeniu
- Dostrzeganie przejawów bezmyślnej działalności człowieka
- Kształtowanie postawy ekologicznej wobec miejsca, w którym uczeń mieszka

Cele szczegółowe: (uczeń)
- Potrafi dostrzec i ocenić zagrożenia wobec natury
- Gromadzi materiały z różnychźródeł informacji, porządkuje je, selekcjonuje
- Podaje rozwiązania prowadzące do ochronyśrodowiska
- Wskazuje pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka wśrodowisko
- Potrafi zredagować i nadać właściwą stronę graficzną takim formom wypowiedzi jak:

ogłoszenie, list, sprawozdanie, wywiad, kwestionariusz, ankieta
- Potrafi wypowiadać swe przemyślenia w różnorodnych formach: prace plastyczne,

aktorskie, fotografie, itp.
- Dostrzega walory najbliższej okolicy

Pragnę przedstawić cykl działań prowadzących do opracowania projektu lokalnego inte-
grującego się wokół hasła „Natura moich okolic”.
Projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolbromiu w ramach edukacji eko-
logicznej, w terminie 13.03 – 26.04.2001r.
Podstawą jego realizacji był Szkolny Program Edukacji Ekologicznej opracowany przez nauczy-
cieli – organizatorów akcji.

Zasadniczym celem projektu stało się rozbudzenie wrażliwości uczniów na stan najbliż-
szegośrodowiska poprzez przygotowanie i przeprowadzenie akcji ekologicznej zakończonej
Międzyszkolnym Konkursem Ekologicznym oraz spotkaniem finałowym w Miejskim Ośrodku
Kultury (MOK).

Z inicjatywą akcji wyszli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1
w Wolbromiu w składzie:

• nauczyciel przyrody
• nauczyciel języka polskiego
• nauczyciel geografii
• nauczyciel historii

Grupa inicjatorów rozpoczęła swą pracę od nawiązania kontaktów z Urzędem Miejskim – Wy-
działem OchronyŚrodowiska oraz z redakcją lokalnej gazety „Wieści Wolbromskie” w celu za-
proponowania przejęcia patronatu nad akcją. Przedstawiona propozycja spotkała się
z zainteresowaniem. Naczelnik Wydziału OchronyŚrodowiska Urzędu Miejskiego zaaprobował
projekt oraz zobowiązał się do sfinansowania nagród w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicz-
nym przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów gminy Wolbrom. Re-
daktor naczelny „Wieści Wolbromskich” zdeklarował się do sprawowania patronatu medialnego.

Nawiązano także współpracę z następującymi instytucjami:

• Zespół Parków Krajobrazowych WojewództwaŚląskiego w Dąbrowie Górniczej

• Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie (fundator nagród książkowych)

• Fundacja imienia Adolfa Dygasińskiego (ofiarodawca 6 rocznych prenumerat czasopi-
sma ekologicznego „Zielona Liga”)

Szkolny Program Edukacji Ekologicznej został przedstawiony dyrektorowi szkoły, a następnie
zaprezentowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przyjęty do realizacji.
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Międzyszkolny Program Edukacji Ekologicznej „Natura moich okolic” oraz regulamin konkursu
przedstawiono burmistrzowi oraz naczelnikowi Wydziału OchronyŚrodowiska, a po zatwier-
dzeniu – rozesłano do szkół podstawowych i gimnazjów gminy Wolbrom.

Do realizacji Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej w SP1 włączono uczniów
dwóch klas szóstych proponując im wykonanie zadań w formie samodzielnej i aktywnej pracy
pod kierunkiem nauczycieli.

Etapy postępowania

Etap wstępny

Zajęcia wprowadzające:

- wybór materiału realizowanego projektu

- określenie celów projektu

- podział tematu projektu na zadania

- podział uczniów na grupy zadaniowe

Realizacja zadań objętych projektem została poprzedzona zajęciami wprowadzającymi,
które przebiegały wg następującego scenariusza:

1. Zapoznanie uczniów ze Szkolnym Programem Edukacji Ekologicznej i nakreślenie
celów akcji.

2. Zaproponowanie współudziału uczniów w realizacji projektu przebiegającego pod ha-
słem „Natura moich okolic”.

3. Szczegółowe określenie tematów – podział na grupy (5-6 osób) zgodnie z zaintereso-
waniami uczniów oraz ich zdolnościami.

Każda grupa otrzymała zadania cząstkowe, które miały się złożyć na całość – przeprowadzenie
akcji ekologicznej w szkole i zaprezentowanie się na spotkaniu finałowym w MOK.

Zadania dla grup

Grupa I – „Fotoreporterzy”

- Opracowanie gazetkiściennej prezentującej zdjęcia ukazujące najpiękniejsze miejsca
naszych okolic oraz te, w których następuje degradacja przyrody.

- Sporządzenie fotograficznej dokumentacji przebiegu akcji wraz z komentarzem słow-
nym.

Grupa II – „Sprawozdawcy”

- Zredagowanie sprawozdania z przeprowadzonej akcji oraz wpis do kroniki szkolnej.

- List otwarty do burmistrza miasta poruszający problemy ochronyśrodowiska naszych
okolic.

Grupa III – „Plastycy”

- Wykonanie plakatu, albumu, kartek okolicznościowych, których inspiracją jest natura
naszych okolic.

- Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji na spotkanie finałowe w MOK.
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Grupa IV – „Wywiadowcy”

- Sporządzenie raportu o stanieśrodowiska naszej gminy na podstawie wywiadów, kwe-
stionariuszy i własnych obserwacji.

Grupa V – „Dziennikarze”

- Opracowanie dodatku o tematyce ekologicznej do szkolnej gazety „Czarno na białym”
w oparciu o zgromadzone informacje oraz literaturę podaną przez nauczycieli.

Grupa VI – „Aktorzy”

- Opracowanie i przygotowanie scenek poruszających problemy ochronyśrodowiska (wg
własnych pomysłów i zaproponowanych przez nauczyciela). Scenki zostaną włączone
do programu artystycznego przygotowywanego na spotkanie finałowe.

Grupa VII – „Eko-działacze”

- Wykonanie i rozwieszenie haseł w klasach, na korytarzach i łazienkach przypominają-
cych o konieczności oszczędzania wody, energii, utrzymania porządku (np. „Zgaś
światło”, „Zakręć kran” itp.).

- Przeprowadzenie zbiórki makulatury.

- Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na schronisko dla zwierząt.

Zaznaczono, iż każda z grup może dodatkowo zaproponować inne typy działań, które wpłyną na
większą efektywność i atrakcyjność akcji.

Przygotowanie instrukcji do realizacji projektu

Instrukcje pracy dla poszczególnych grup zostały przygotowane przez nauczycieli – or-
ganizatorów akcji. Starano się, by zawierały wszystkie informacje ważne dla treści i formy reali-
zowanego projektu.

Przed przystąpieniem do zadań poszczególne grupy musiały odpowiedzieć sobie na na-
stępujące pytania:

- Czy chcą podzielić między siebie odpowiedzialność za różne zadania ?

- Czy chcą wybrać szefa grupy ?

- W jaki sposób podejmowane będą decyzje grupowe ?

- Jak będą rozwiązywane ewentualne spory i konflikty ?

- Gdzie i w jakim czasie będą odbywały się spotkania grupy (poza czasem przeznaczo-
nym na ten cel w szkole) ?

-
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INSTRUKCJA DLA GRUPY „FOTOREPORTERZY”

Zadania
do wykonania

W jaki sposób je wykonać Terminy Formy prezentacji
Z czyjej pomocy

możecie skorzystać

1. Opracowanie ga-
zetki ściennej –
zdjęcia prezen-
tujące najpięk-
niejsze miejsca
naszych okolic
oraz te, w któ-
rych następuje
degradacja przy-
rody.

• Przeprowadźcie rozmowy z kolegami, rodzicami,
znajomymi na temat lokalizacji wymienionych w
zadaniu miejsc.

• Sporządźcie listę miejsc i dokonajcie ich selekcji.

• Dokonajcie przydziału miejsc do sfotografowania
wg listy.

• Po wywołaniu zdjęć zaprojektujcie gazetkę ścien-
ną (wymyślcie hasło gazetki, zdjęcia opatrzcie
komentarzem).

• Sporządźcie kosztorys wydatków i przedstawcie
Radzie Rodziców.

Do
19.04.2001r.

Gazetka zaprezen-
towana na holu wy-
stawienniczym oraz
na wystawie w
MOK.

• Nauczyciel sztu-
ki

• Nauczyciel
j. polskiego

• Nauczyciel przy-
rody (wycieczka
po okolicy)

• Rada Rodziców

2. Sporządzenie
fotograficznej
dokumentacji
przebiegu akcji
ekologicznej
wraz z komenta-
rzem słownym

• Sporządźcie listę działań podejmowanych w
szkole w ramach akcji ekologicznej.

• Ustalcie ich terminy i miejsca.

• Wybierzcie osoby odpowiedzialne za sporządzenie
dokumentacji fotograficznej poszczególnych
działań.

• Po wywołaniu zdjęć dokonajcie ich selekcji.

• Wybrane zdjęcia opatrzcie komentarzem.

Do
19.04.2001r.

Album ze zdjęciami
lub plansza zapre-
zentowana na holu
wystawienniczym
oraz na wystawie w
MOK (część zdjęć
przekazana do kro-
niki szkolnej oraz
gazetki „Czarno na
białym”).

• Nauczyciele –
organizatorzy
akcji

• Szefowie grup
uczniowskich
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INSTRUKCJA DLA GRUPY „WYWIADOWCY”

Zadania
do wykonania

W jaki sposób je wykonać Terminy Formy prezentacji
Z czyjej pomocy

możecie skorzystać

1. Sporządzenie ra-
portu o stanie
środowiska na-
szej gminy

• Ustalcie, jakie działania podejmiecie, by zbadać
stanśrodowiska w naszej gminie.

Propozycje do wyboru

- wykonanie zwiadu terenowego; lokalizacjaźró-
deł zanieczyszczeń w naszym mieście, sporzą-
dzenie mapki

- wizyta w Urzędzie Miejskim; wywiad z naczel-
nikiem Wydziału OchronyŚrodowiska (jakie są
działania UM na rzeczśrodowiska, jakie kroki
zostały przedsięwzięte w celu wykorzystania su-
rowców wtórnych, jakie sankcje są stosowane
wobec notorycznych „trucicieli”)

- wizyta w wybranych zakładach pracy w celu
wypełnienia kwestionariuszy do badań ekolo-
gicznych (w załączeniu)

- wywiad w stacji benzynowej (jaki procent użyt-
kowników pojazdów kupuje benzynę bezoło-
wiową)

- wizyta w ośrodku zdrowia; rozmowa z lekarzem
(na co najczęściej chorują ludzie w naszej gmi-
nie, czy ma to związek ze stanemśrodowiska)

• Uporządkujcie zebrane wiadomości i sporządźcie
raport pt. „Stanśrodowiska w naszej gminie”.

Do
19.04.2001r.

Przedstawienie ra-
portu na spotkaniu
podsumowującym
oraz zaprezentowa-
nie go na wystawie
w MOK

• Rodzice

• Nauczyciel
j. polskiego

• Nauczyciel przy-
rody

• Nauczyciel pracy
technicznej

• Naczelnik Wy-
działu Ochrony
Środowiska mgr
inż. J. Łaksa
(pomoc w na-
wiązaniu kon-
taktu z zakłada-
mi pracy i inne)
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INSTRUKCJA DLA GRUPY „AKTORZY”

Zadania
do wykonania

W jaki sposób je wykonać Terminy Formy prezentacji
Z czyjej pomocy

możecie skorzystać

1. Opracowanie i
przygotowanie
scenek aktor-
skich uczących
poszanowania
przyrody, które
zostaną włączone
do programu ar-
tystycznego
przygotowanego
na spotkanie fi-
nałowe w MOK.

• Podejmijcie dyskusję nt. zagrożeń ekologicznych,
degradacjiśrodowiska, wyglądu najbliższego oto-
czenia.

• Ustalcie, jakie zagadnienia i problemy chcieliby-
ście poruszyć w prezentowanych scenkach.

• Napiszcie własne scenariusze scenek; wybierzcie
dwie najlepsze propozycje.

• Podzielcie się rolami do odegrania.

• Zaprojektujcie i wykonajcie kostiumy.

• Opracujcie muzykę i dobierzcie efekty specjalne.

• Ustalcie, gdzie i kiedy będą odbywać się próby.

• Sporządźcie kosztorys wydatków i przedstawcie
Radzie Rodziców.

Do
19.04.2001r.

Zaprezentowanie
przygotowanych
scenek na spotkaniu
podsumowującym
oraz na spotkaniu
finałowym w MOK.

• Rodzice

• Nauczyciel
j. polskiego

• Nauczyciel sztu-
ki
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INSTRUKCJA DLA GRUPY „DZIENNIKARZE”

Zadania
do wykonania

W jaki sposób je wykonać Terminy Formy prezentacji
Z czyjej pomocy

możecie skorzystać

1. Opracowanie
dodatku o tema-
tyce ekologicznej
do szkolnej ga-
zetki ”Czarno na
białym”

Wykaz literatury
dostępnej w biblio-
tece szkolnej:

- „Zanim zgaśnie
przyroda”
A. Dorst

- „Oskalpowana
ziemia”
A.Lenkowa

- „Leksykon
ochronyśrodo-
wiska”

- „Eko-alarm”
J. Matjakowska

- utwory współ-
czesnych poetów
polskich, tj.
W. Chotomska,
J. Kulmowa,
J. Ratajczak

• Przejrzyjcie literaturę na temat ekologii i wybierz-
cie zagadnienia i problemy, które was zaintereso-
wały.

• Dokonajcie selekcji wybranych zagadnień

Propozycje:

- co to jestśrodowisko naturalne i dlaczego tro-
ska o nie jest naszym obowiązkiem ?

- jak chronić przyrodę i dbać o nią ?

- co my możemy zrobić dla środowiska ?

- działalność ekologiczna naświecie i w najbliż-
szym nam otoczeniu

• Podzielcie się zagadnieniami do opracowania.

• Pomyślcie nad różnorodnością przekazu informa-
cji, np.: ankieta, wywiad, quiz, krzyżówka itp.

• Zaprojektujcie szatę graficzną dodatku ekologicz-
nego.

• Przenieście zebrany materiał na dyskietkę i wy-
drukujcie.

• Przekażcie dodatek ekologiczny redakcji gazety
„Czarno na białym”.

Do
13.04.2001r.

Wydanie dodatku
ekologicznego do
szkolnej gazety
„Czarno na bia-
łym”.

Zaprezentowanie go
na spotkaniu pod-
sumowującym.

• Nauczyciel
j. polskiego

• Nauczyciel sztu-
ki

• Nauczyciel przy-
rody

• Redakcja i opie-
kunowie gazetki
„Czarno na bia-
łym”

• Rodzice
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INSTRUKCJA DLA GRUPY „EKO-DZIAŁACZE”

Zadania
do wykonania

W jaki sposób je wykonać Terminy Formy prezentacji
Z czyjej pomocy

możecie skorzystać

1. Wykonanie i
rozwieszenie ha-
seł w klasach, na
korytarzach i w
łazienkach,
przypominają-
cych o koniecz-
ności oszczędza-
nia wody, energii

• Podejmijcie dyskusję na temat, co i w jaki sposób
możemy oszczędzać w szkole.

• Sporządźcie listę haseł, np. „Zgaś światło”, „Za-
kręć kran”, „Papierki do kosza” itp.

• Ustalcie, kto wykona poszczególne hasła i gdzie je
można zawiesić.

• Wykonajcie zadanie.

Do
2.04.2001r.

Sprawozdanie z
przeprowadzonej
akcji na spotkaniu
podsumowującym

• Nauczyciel tech-
niki

2. Przeprowadzenie
zbiórki makula-
tury.

• Ustalcie termin zbiórki makulatury i miejsce skła-
dowania (w porozumieniu z p. dyrektorem).

• Wykonajcie ogłoszenie oraz ulotki informujące o
akcji, w których powiadomicie o:

- celu akcji, miejscu i terminie

- sposobie pakowania i zawartości paczek

• Wyznaczcie dyżury przy odbiorze paczek.

Do
16.04.2001r.

Jw.

Przekazanie infor-
macji do redakcji
„Wieści Wolbrom-
skich” oraz szkolnej
gazety „Czarno na
białym”

• Pan dyrektor
(transport, skła-
dowanie)

• Pani woźna

• Nauczyciel tech-
niki

• Rodzice

3. Przeprowadzenie
zbiórki pieniędzy
na schronisko dla
zwierząt.

• Zapoznajcie się z listą schronisk, wybierzcie jed-
no.

• Ustalcie, w jaki sposób zareklamować i rozpropa-
gować akcję (ulotki, plakat, zorganizowanie aukcji
pocztówek ze zwierzętami).

• Wybierzcie termin i sposób zbierania pieniędzy.
• Przeprowadźcie akcję.
• Komisyjnie przeliczcie zebrane pieniądze w obec-

ności przedstawiciela Rady Rodziców, który do-
kona wpłaty na konto schroniska.

Do
19.04.2001r.

Jw. Jw.
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INSTRUKCJA DLA GRUPY „PLASTYCY”

Zadania
do wykonania

W jaki sposób je wykonać Terminy Formy prezentacji
Z czyjej pomocy

możecie skorzystać

1. Wykonanie al-
bumu, plakatu,
kartek okolicz-
nościowych, któ-
rych inspiracją
jest natura na-
szych okolic.

• Zbierzcie widokówki, foldery, ilustracje naszych
okolic, które mogą was zainspirować do pracy.

• Przeprowadźcie dyskusję nt. formy podejmowa-
nych przez was działań oraz ich tematyki.

• Wybierzcie najlepsze propozycje.

• Przygotujcie materiały techniczne.

• Dokonajcie przydziału zadań i ustalcie sposób,
miejsce i termin pracy

Do
19.04.2001r.

Zaprezentowanie
wykonanych prac
na wystawie w holu
szkolnym oraz w
MOK.

• Nauczyciel tech-
niki

• Nauczyciel sztu-
ki

(lekcje sztuki i pra-
cy- techniki)

2. Zaprojektowanie
i wykonanie de-
koracji na spo-
tkanie finałowe
w MOK

• Przygotujcie indywidualnie propozycje wykonania
dekoracji na spotkanie finałowe w MOK.

• Wybierzcie najlepszą propozycję.

• Określcie materiały, których użyjecie do dekoracji.

• Sporządźcie kosztorys wydatków i przedstawcie
Radzie Rodziców.

• Wykonajcie scenografię.

Do
26.04.2001r.

Zaprezentowanie
projektu dekoracji
na spotkaniu pod-
sumowującym.

Wykonanie całości
dekoracji na spo-
tkanie finałowe w
MOK.

Jw.
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INSTRUKCJA DLA GRUPY „SPRAWOZDAWCY”

Zadania
do wykonania

W jaki sposób je wykonać Terminy Formy prezentacji
Z czyjej pomocy

możecie skorzystać

1. Zredagowanie
sprawozdania z
przeprowadzonej
akcji oraz wpis
do kroniki szkol-
nej.

• Przypomnijcie sobie cechy sprawozdania jako
formy wypowiedzi.

• Sporządźcie listę działań (wraz z terminami) reali-
zowanych w ramach akcji ekologicznej.

• Wyznaczcie osoby odpowiedzialne za zgromadze-
nie informacji o przebiegu kolejnych działań.

• Informacje gromadźcie poprzez:

- rozmowy z wykonawcami zadań

- obserwacje ich działań

• Uporządkujcie zebrane informacje w kolejności
chronologicznej.

• Zredagujcie sprawozdanie z przebiegu akcji.

• Dokonajcie wpisu sprawozdania do kroniki szkol-
nej.

Do
19.04.2001r.

Odczytanie spra-
wozdania na spo-
tkaniu podsumo-
wującym, wpis do
kroniki szkolnej.

• Nauczyciel
j. polskiego

• Szefowie po-
szczególnych
grup

• Dyrektor szkoły

2. Napisanie do
burmistrza listu
otwartego poru-
szającego pro-
blemy ochrony
środowiska na-
szych okolic.

• Zbierzcie informacje (poprzez rozmowy z rodzi-
cami, kolegami, sąsiadami) o stanie naturalnego
środowiska naszego miasta i okolic.

• Podejmijcie dyskusję nt. przykładów degradacji
środowiska, o których chcielibyście napisać w li-
ście. Co można by zmienić ?

• Przypomnijcie sobie cechy i budowę listu.

• Zredagujcie list otwarty do burmistrza.

Do
16.04.2001r.

Przekazanie listu re-
dakcji „Wieści Wol-
bromskich” oraz ga-
zetce szkolnej
„Czarno na białym”

Odczytanie listu na
spotkaniu podsu-
mowującym oraz
zaprezentowanie go
na wystawie.

• Nauczyciel
j. polskiego

• Nauczyciel przy-
rody

• Redakcja „Wie-
ści Wolbrom-
skich”



Etap zasadniczy
Zbieranie i opracowanie materiałów przez uczniów

- Poszczególne grupy mają na wykonanie zadań 3 tygodnie.

- Nauczyciele jako konsultanci odpowiadają na pytania, podsuwają propozycje rozwiązań i
wprowadzenie ewentualnych zmian.

- Rada Rodziców zobowiązała się do pokrycia kosztów realizacji niektórych zadań.

- Rodzice zadeklarowali swą pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi wykonującymi za-
dania poza terenem szkoły (wizyta w UM, zakładach pracy, ośrodkach zdrowia itp.).

- Do współpracy z uczniami zobowiązał się naczelnik Wydziału OchronyŚrodowiska.

Prezentacja projektu

Prezentacja wyników pracy uczniów odbyła się na spotkaniu podsumowującym w szkole
(19.04.2001r.) oraz na spotkaniu finałowym w MOK (26.04.2001r.).
Formy prezentacji zostały określone w instrukcjach i przyjęły następującą postać:

- sprawozdanie (raport, list); grupa „Sprawozdawcy”, „Eko-działacze”, „Wywiadowcy”,
- inscenizacja; grupa „Aktorzy”,
- wystawa prac (albumy, gazetki, zdjęcia, projekt dekoracji); grupa „Fotoreporterzy”,

„Dziennikarze”, „Plastycy”
Ustalono,że czas prezentacji poszczególnych grup nie przekroczy 15 min.

Ocena projektu

Do oceny projektów powołano komisję złożoną z nauczycieli oraz uczniów – reprezen-
tantów samorządu szkolnego (3 nauczycieli, 3 uczniów). Pracę grup oceniano na spotkaniu pod-
sumowującym.

Przedstawiciele komisji otrzymali kartki do głosowania:

Grupa: ................................. Punktacja

Co jest oceniane 1 2 3 4 5 6

1. Czy praca jest zgodna z te-
matem ?

2. Czy liczba materiałów jest
wystarczająca ?

3. Czy przedstawiony materiał
jest ciekawy, oryginalny i
pomysłowy ?

4. Czy został w interesujący
sposób przekazany ?

5. Czy cała grupa zaangażo-
wała się w pracę ?

Suma punktów:
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