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Szkoła Podstawowa w Zbójnie 



Co?  

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie  

i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla całej 

społeczności szkolnej.  

Konkurs przeznaczony jest dla szkół 

zaangażowanych  

w projekt „Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – 

budujemy społeczeństwo recyklingu”.  

Działania obejmą swoim zasięgiem uczniów,  

rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników 

administracji, dyrekcję szkoły.  



Po co ? 

Działania mają na celu: wykształcenie 

społeczeństwa konsumentów świadomych wpływu 

własnych zachowań i dokonywanych wyborów na 

stan środowiska - społeczeństwa proekologicznego.  

Redukcja ilości odpadów jest nierozerwalnie 

powiązana z podnoszeniem poziomu wiedzy, 

kształtowaniem prawidłowych nawyków. Wspólne 

działania zwiększają aktywność obywatelską  

i zachęcą społeczeństwo (konsumentów i 

przedsiębiorców) do świadomego wyboru produktów. 



Kto ? 

 

Społeczność Publicznego Gimnazjum w Zbójnie –

dyrektor, rada pedagogiczna, pracownicy obsługi 

oraz uczniowie. Do działań włączymy również 

rodziców oraz pracowników samorządu lokalnego. 

Rola rodziców będzie polegała na aktywnym udziale 

w działaniach programowych, ale również na pomocy 

w zbiórce surowców wtórnych, pomocy w 

przygotowaniu imprezy majowej. Z ofertą współpracy 

zwrócimy się również do władz samorządowych, 

szczególnie o pomoc w przygotowaniu imprezy 

masowej. 



Jak?           Warsztaty dla młodzieży 



Jak?           Warsztaty dla nauczycieli i rodziców 



Jak?           Zajęcia terenowe dla nauczycieli 



Jak?           Warsztaty dla nauczycieli 



Jak?          Konkurs na plakat promujący program 



Jak?           Promocja programu w szkole - gazetki 



Jak?           Debata – W jakim opakowaniu ,                         

połączona z wystawą 

http://www.gimzbojno.eu/MR2.pdf
http://www.gimzbojno.eu/MR2.pdf


Jak?         Program artystyczny i okolicznościowe 

wystawy 



Jak?           Warsztaty dla dzieci  

z przedszkola i podstawówki 



Jak?    Warsztaty dla uczniów podstawówki 



Jak?  Konkursy ekologiczne o zbliżonej tematyce 



Jak?           Konkurs w PUK w Lipnie 



Jak?           Zajęcia edukacji ekologicznej  

w naszym gimnazjum 



Jak?         Zabawy związane tematycznie z 

treściami programu 



Jak?           Promocja programu w samorządzie 

terytorialnym 



Jak?          Promocja programu w środowisku 

lokalnym – wizyty w placówkach handlowych 



Gdzie? 

Zadania będą podejmowane na terenie  

szkoły i w społeczności lokalnej gminy Zbójno. 



WIEDZA 

POSTAWY 

UMIEJĘTNOŚCI 

DZIAŁANIE 
ŚWIADOMOŚĆ 

ZNAMY I STOSUJEMY  ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 
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Zamiast kupować – sam upiecz 
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Własnoręcznie robimy 
prezenty dla mamy i taty 
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Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.  

Za jego treść odpowiada wyłącznie Włocławskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej  z siedzibą we Włocławku. 

Dziękuję za uwagę 


