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1. MISJA

Projekt korelując treści między przedsiębiorczością, biologią, ekologią i geografią zakłada
kształtowanie aktywnych postaw społecznych i proekologicznych wśród licealistów.

Celem tych czterech lekcji jest ukazanie możliwości traktowania odpadów komunalnych jako
surowców wtórnych. Dzięki swej aktywności (obserwacja, analiza danych statystycznych, dyskusje,
uczestniczenie w wykładzie i wycieczce) uczeń nabiera krytycznego spojrzenia na gospodarowanie
odpadami w gminie oraz uczy się ograniczać ilość śmieci w domu.

Projekt sprzyja nabywaniu kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących. A prace podsumowujące odwołujące się do zdolności
plastycznych lub dziennikarskich ucznia mogą przyczyniać się do wzrostu świadomości ekologicznej
czytelników lokalnej gazety lub petentów urzędu miasta.

2. ADRESACI

Uczniowie pierwszej lub drugiej klasy liceum ogólnokształcącego.

3. CELE OGÓLNE

� przygotowanie ucznia do aktywnego iświadomego uczestniczenia wżyciu gospodarczym,

� nabywanie umiejętności skutecznego komunikowania się w grupie i umiejętności pracy
w zespole,

� kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji i przetwarzania
danych,

� rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo
- skutkowych,

� kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

� przygotowanie ucznia do prezentacji własnych poglądów na forum publicznym,

� nabywanie przez uczniów umiejętności oceny rezultatów własnej nauki,

� zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy wżyciu.

4. TREŚCI

Z przedsiębiorczości:

� podstawa przedsiębiorczości,

� organizacja pracy, zasady pracy zespołowej, kierowanie i podejmowanie decyzji,

� gospodarstwa domowe: dochody i wydatki

Z biologii (numer programu DKOS - 4015-84/02):

� problem zanieczyszczeniaśrodowiska,

� problem odpadów i zanieczyszczeń związanych zżyciem i działalnością człowieka (konstrukcja
wysypiskaśmieci, utylizacja odpadów, recykling...),

� ochrona środowiska zaczyna się w domu (segregacja odpadów, kompostowanie, odpady
toksyczne...)

Z geografii (numer programu DKOS - 4015-38///02):

� działania na rzecz ograniczania zanieczyszczaniaśrodowiska przyrodniczego w Polsce,

� możliwości poprawy stanuśrodowiska geograficznego w Polsce i regionie.
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5. PRZEWIDYWANE REZULTATY

� uczeń zna i poprawnie stosuje terminy: utylizacja, segregacja, recykling, budżet domowy,
surowce wtórne, odpady komunalne,

� uczeń dostrzega związek miedzy stopniem rozwoju kraju a ilością produkowanychśmieci oraz
stopniem ich przetwarzania,

� uczeń potrafi dokonywać obserwacji w najbliższym otoczeniu (w domu rodzinnym,
mieście/gminie) oraz wyciągać stosowne wnioski,

� uczeń zna rodzaje odpadów powstających w gospodarstwie domowym,

� uczeń rozumie potrzebę ograniczania ilości odpadów oraz ich segregacji.

6. STRATEGIE I METODY PRACY

Realizowane strategie:

� praca indywidualna,

� praca na forum,

� praca w grupie,

� wycieczka,

� spotkanie z przedstawicielem urzędu miasta/gminy

Wykorzystane metody pracy:

� wykład,

� dyskusja,

� metoda skojarzeń,

� metoda praktyczna (wypełnianie tabeli, obliczenia)

7. OCENA I EWALUACJA

Ocena

� podsumowaniem projektu będzie praca plastyczna (plakat) lub artykuł - wykonane przez 2-3
osobowe grupy. Forma tych prac oraz zakres treści uzależnione są od intencji i inwencji
autorów. Ciekawsze plakaty można zaprezentować w szkole lub urzędzie miasta/gminy,
a artykuły mogą być wykorzystane w gazetce szkolnej i gazecie lokalnej,

� samoocena - uczniowie dla własnej informacji wypełniają kwestionariusz samooceny
(załącznik 5).

Ewaluacja

� chcąc poznać zdanie uczniów na temat atrakcyjności treści i metod wykorzystywanych podczas
realizacji projektu - prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety (załącznik 6).
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SCENARIUSZ I

TEMAT LEKCJI: Śmieci czy surowce wtórne?

ADRESAT: uczniowie kl. I lub II LO

CZAS REALIZACJI: 45 min.

PRZEWIDZIANE REZULTATY:
- uczeń zna pojęcia: budżet, utylizacja, segregacja,

recykling, surowce wtórne;

- potrafi posługiwać się rocznikiem statystycznym;

- potrafi korzystać z encyklopedii, słownika, leksykonu;

- potrafi zanalizować dane i wyciągnąć z nich wnioski

METODY PRACY:
- dyskusja, skojarzeń,

- praca z książką.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- roczniki statystyczne,

- encyklopedie słowniki,

- leksykony,

- 3 arkusze papieru,

- pisaki.

ARANŻACJA PRZESTRZENI: na środku klasy stoły dla grup z boku stolik z potrzebnymi
źródłami.

PRZEBIEG LEKCJI

1. Dzielimy klasę na 4 grupy. Każdej grupie przydzielamy jedno państwo (drogą losowania)
np.: Polskę, Niemcy, Szwecję, Szwajcarię (załącznik nr l). Grupy zeźródeł książkowych
wyszukują dane na temat swojego państwa dotyczące: ilości mieszkańców, ilości śmieci
produkowanych przez l mieszkańca kraju w ciągu roku, ilości utylizowanych śmieci
w kraju (w %).

2. Przedstawiciele grup prezentują swoje wyniki na forum klasy. Zapisanie danych na tablicy.

3. Wyciągnięcie wniosków.

4. Praca w grupach, metodą skojarzeń. Każda grupa dostaje arkusz papieru, na którym napisane jest
jedno pojęcie: surowce wtórne, segregacja, utylizacja, recykling, budżet rodzinny. Członkowie
grupy na zasadzie skojarzeń dopisują słowa. Arkusze krążą między grupami, każda dopisuje
swoje skojarzenia. Po zakończeniu wywieszenie arkuszy na widocznym miejscu, uczniowie
dostają gotowe definicje pojęć (załącznik nr 2) i porównują definicje ze swoimi słowami.

Zadanie domowe

Uczniowie wykonują następujące polecenia:

1. Czy w Twoim domu występuje segregacjaśmieci ?

2. Ile wiaderśmieci na tydzień wyrzuca Twoja rodzina ?

3. Jakiego rodzaju odpady dominują w śmieciach ? (szkło, plastyk, metal, papier, odpady
organiczne),

4. Jakie koszty kryją się w odpadach organicznych Twojej rodziny/tydzień ?
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SCENARIUSZ II

TEMAT LEKCJI: Pieniądze w koszu naśmieci ?

ADRESAT: uczniowie kl. I lub II LO

CZAS REALIZACJI: 45 min.

PRZEWIDZIANE REZULTATY:
- uczeń umie wymienić rodzaje śmieci w gospodarstwie

domowym,
- potrafi wyliczyć koszty niewykorzystanych odpadów

organicznych,
- rozumie skalę problemu niewłaściwego gospodarowania

odpadami,
- zna sposoby ograniczania odpadów.

METODY PRACY:
- dyskusja,
- obliczeniowa,
- ćwiczebna,
- problemowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- tabele do uzupełnienia,
- kalkulatory,
- arkusz papieru,
- pisaki

ARANŻACJA PRZESTRZENI: stoły dla grup naśrodku klasy.

PRZEBIEG LEKCJI

1. Dzielimy klasę na grupy (4-5 osobowe), uczniowie w grupach wykonują zadania.

o uczniowie podsumowują zadanie domowe wpisując swoje dane do podanej tabeli
(załącznik nr 3),

o przeliczają ile śmieci przypada na l osobę/tydzień,
o przeliczają jakie są przypuszczalne koszty ukryte w odpadkach organicznych przypadające na

l osobę/tydzień.

2. Zebranie danych z grup w tabeli zbiorczej.

o arkusz z przygotowaną tabelą wg wzoru (załącznik nr 4) wisi na tablicy, przedstawiciele grup
podchodzą i wpisują swoje dane,

o przeliczenie ilości śmieci przypadających na l osobę/rok,
o przeliczenie przypuszczalnych kosztów odpadków organicznych przypadających na l osobę/rok.

3. Dyskusja na temat sposobów ograniczania domowych odpadków organicznych i ich wykorzystania.

4. Podsumowanie lekcji - odpowiedź na pytanie postawione w temacie lekcji.

Zadanie domowe

Uzyskanie informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
miasta/gminy:

1. Czy na terenie miasta/gminy funkcjonują wysypiskaśmieci ?
2. Czy w mieście/gminie prowadzona jest segregacjaśmieci (czy są wystawioneodpowiednie

pojemniki, czy w wystarczającej ilości, jak często są opróżniane) ?
3. Czy Czy w mieście/gminie funkcjonują zakłady, sklepy skupujące surowce wtórne (makulaturę,

szkło, złom), jakie są ceny skupu ?
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SCENARIUSZ III

TEMAT LEKCJI: Zarządzanieśmieciami na terenie naszej gminy.

ADRESAT: uczniowie klasy I lub II LO

CZAS REALIZACJI: 45 minut

PRZEWIDZIANE REZULTATY:
- uczeń potrafi scharakteryzować i ocenić gospodarkę odpadami

na terenie swojego miasta/ gminy,

- uczeń potrafi zaproponować działania mające na celu ulepszenie
gospodarki odpadami na terenie miasta/ gminy

METODY PRACY:
- praca indywidualna (obserwacja, wywiad),

- wykład,

- dyskusja

ARANŻACJA PRZESTRZENI:
- krzesła ustawione w półkolu, prowadzący naśrodku

PRZEBIEG LEKCJI:

1.Zapraszamy na lekcję przedstawiciela Wydziału OchronyŚrodowiska Urzędu Miasta/ Gminy

o prezentacja przez uczniów na forum klasy zebranych informacji (zadanie domowe),

o przedstawiciel Urzędu Miasta/Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi uczniów przedstawia
obecną i przyszłą gospodarkę odpadami komunalnymi w mieście/gminie,

o dyskusja, podsumowanie lekcji.

SCENARIUSZ IV

TEMAT LEKCJI: Funkcjonowanie wysypiskaśmieci w mieście/ gminie - wycieczka.

ADRESAT: uczniowie klasy I lub II LO

CZAS REALIZACJI: l godzina + dojazd

Celem lekcji jest zebranie i podsumowanie wiadomości dotyczących całego procesu
gospodarowania odpadami oraz zapoznanie uczniów przez pracownika zakładu z funkcjonowaniem
wysypiskaśmieci.

Zadanie domowe:

Jako podsumowanie projektu uczniowie wykonują w grupach 2 -3 osobowych plakat lub piszą
artykuł na temat poruszanej problematyki.
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8.LITERATURA

Dla nauczyciela:

o Aura
Numer 1/2001: Opakowania jako obciążenie środowiska w kontekście integracji Polski z
Unią Europejską

Numer 6/2001: Ocena opakowań żywności a obciążenia środowiska Numer 10/2001:
NFOŚiGW wspierają porządkowanie odpadami,

o Ekoświat numer 12/2001: Energia ześmieci,

o Gazeta Gmin, Powiatów i Województw R.P., numer specjalny wrzesień 2000,

o Z. Jakubczyk, J. Lichoń, A. Pastusiak: Regionalna gospodarka odpadami. Warszawa 1998,

o Roczniki Statystyczne GUS

Dla ucznia:

o Aluwieści numer 2/2001: 10 tysięcy odzyskanego aluminium,

o Ekoświat numer 12/2001: Energia ześmieci. Tępić dzikie wysypiska,

o W Kolaski: Nasze środowisko - śmieci czyli odpady. Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej Poznań,

o Kontakt @ odpady, net. Pl,

o Wąjrak: Polskiśmietnik, w: Gazeta Wyborcza 235, 6 październik 1992,

o www.eduseek.pl,

o www.recal.org.pl.

- 6 -



Załącznik nr 1

SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WYBRANYCH KRAJACH
EUROPEJSKICH (dane za 1992r.)

Lp Kraj
Ilość odpadów
w tyś. t./rok

W przeliczeniu na
osobę kg/M/rok

Spalanie
%

Składowanie
%

Kompostowanie
%

Rycykling
%

Ilość
spalarni

1 Austria 2800 370 11 65 18 6 2

2 Belgia 3500 350 54 43 0 3 25

3 Szwajcaria 3700 550 59 12 7 22 30

4 Niemcy 25000 410 36 46 2 16 47

5 Dania 2600 510 48 29 4 19 29

6 Hiszpania 13300 340 6 65 17 13 7

7 Francja 20000 360 42 45 10 3 137

8 Grecja 3150 310 0 100 0 0 0

9 Włochy 17500 300 16 74 7 3 16

10 Irlandia 1100 310 0 97 0 3 0

11 Luksemburg 180 480 75 22 1 2 1

12 Norwegia 2000 470 22 67 5 7 5

13 Holandia 7700 520 35 45 5 16 10

14 Portugalia 2650 260 0 85 15 0 0

15 Szwecja 1200 180 47 34 3 16 17

16 Finlandia 2500 500 2 83 0 15 1

17
Wielka
Brytania 30000 520 8 90 0 2 31

Europa (średnio) 395 24 63 6 8 358

18 Polska 13100 345 0 98 1 1 0



Załącznik nr 2

SUROWCE WTÓRNE - to materiały już raz użyte, które można ponownie wykorzystać.

SEGREGACJA - (z łac. segregatio oddzielenie od), podział na grupy, kategorie, typy wg.
określonej cechy.

UTYLIZACJA - nadanie cech użytkowych odpadom; aby była przeprowadzona muszą być
spełnione następujące warunki: koszt otrzymania produktu z utylizacji
powinien być niższy niż otrzymanie nowego produktu, koszt utylizacji
powinien być niższy niż koszty unieszkodliwiania, proces utylizacji
powinien być bezpieczny dlaśrodowiska.

RECYKLING - jest pewną odmianą utylizacji; jest to system cyklicznego,
gospodarczego wykorzystania surowców wtórnych z wybrakowanych,
wyeksploatowanych lub uszkodzonych wyrobów.

BUDŻET RODZINNY - to zestawienie dochodów i przychodów rodziny w określonym czasie
(miesiącu, kwartale, roku).



Załącznik nr 3

Uczeń
Ilość osób w

rodzinie

Czy w Twoim domu
występuje segregacja

śmieci

(tak/nie)

Ilość wiader
wyprodukowanych
śmieci w rodzinie

/tydzień

Rodzaj
dominujących

śmieci

(wpisać 2
rodzaje)

Przypuszczalne
koszty ukryte
w odpadkach
organicznych

w rodzinie
/tydzień

1.

2.

3.

4.

5.

SUMA



Załącznik nr 4

Grupa

Ilość śmieci
przypadających

na 1 osobę

/tydzień

Ilość rodzin
segregujących

śmieci

Rodzaj dominujących
śmieci

Przypuszczalne koszty
odpadów organicznych

na 1 osobę

/tydzień

1.

2.

3.

4.

5.

SUMA



Załącznik 5

ANKIETA DO SAMOOCENY
Oceń siebie w skali 1 ÷ 6

1. Sumienność i rzetelność wykonywania zadań domowych ..........
2. Mój wkład w prace w grupie .......................................................
3. Mój wkład w prace podsumowującą (plakat lub artykuł)
4. Stopień zaangażowania w lekcje .................................................
5. Orientacja w poruszanej na lekcji problematyce .........................

A zatem
� Moją najmocniejszą stroną jest ......................................
� Muszę popracować nad ..................................................

Oceń siebie w skali 1 ÷ 6

1. Sumienność i rzetelność wykonywania zadań domowych ..........
2. Mój wkład w prace w grupie .......................................................
3. Mój wkład w prace podsumowującą (plakat lub artykuł)
4. Stopień zaangażowania w lekcje .................................................
5. Orientacja w poruszanej na lekcji problematyce .........................

A zatem
� Moją najmocniejszą stroną jest .......................................
� Muszę popracować nad ...................................................

Oceń siebie w skali 1 ÷ 6

1. Sumienność i rzetelność wykonywania zadań domowych ..........
2. Mój wkład w prace w grupie ........................................................
3. Mój wkład w prace podsumowującą (plakat lub artykuł)
4. Stopień zaangażowania w lekcje .................................................
5. Orientacja w poruszanej na lekcji problematyce .........................

A zatem
� Moją najmocniejszą stroną jest ......................................
� Muszę popracować nad ..................................................

Oceń siebie w skali 1 ÷ 6

1. Sumienność i rzetelność wykonywania zadań domowych ..........
2. Mój wkład w prace w grupie .......................................................
3. Mój wkład w prace podsumowującą (plakat lub artykuł)
4. Stopień zaangażowania w lekcje .................................................
5. Orientacja w poruszanej na lekcji problematyce .........................

A zatem
� Moją najmocniejszą stroną jest ......................................
� Muszę popracować nad ..................................................

Oceń siebie w skali 1 ÷ 6

1. Sumienność i rzetelność wykonywania zadań domowych ..........
2. Mój wkład w prace w grupie .......................................................
3. Mój wkład w prace podsumowującą (plakat lub artykuł)
4. Stopień zaangażowania w lekcje .................................................
5. Orientacja w poruszanej na lekcji problematyce .........................

A zatem
� Moją najmocniejszą stroną jest ......................................
� Muszę popracować nad ..................................................



Załącznik 6

ANKIETA DO EWOLUCJI

Na zajęciach:

� podobało mi się:

� przeszkadzało mi:

� zainteresowało mnie:

� zmieniłbym:

Na zajęciach:

� podobało mi się:

� przeszkadzało mi:

� zainteresowało mnie:

� zmieniłbym:

Na zajęciach:

� podobało mi się:

� przeszkadzało mi:

� zainteresowało mnie:

� zmieniłbym:

Na zajęciach:

� podobało mi się:

� przeszkadzało mi:

� zainteresowało mnie:

� zmieniłbym:

Na zajęciach:

� podobało mi się:

� przeszkadzało mi:

� zainteresowało mnie:

� zmieniłbym:


