
 

Projekt „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II ”współfinansowany ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Program Kampanii Informacyjno - Promocyjnej „Bądź EKO”  

organizowanej w ramach projektu   

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II”  

współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 

TERMIN: 

27 kwietnia do 19 czerwca 2020 

 

Dokładne terminy przeprowadzenia konkretnych form wykorzystywanych podczas Kampanii będą wywieszone na tablicy 

ogłoszeń oraz dostępne u nauczyciela prowadzącego zajęcia ekologiczne/ ekologiczne z elementami plastyki.  

 

MIEJSCE:  

Kampanie zostaną zorganizowane oddzielnie na terenie każdej szkoły zaangażowanej w projekt, tj.:  

• Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wierzchosławicach – Dwudniaki; 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach; 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku; 

• Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu; 

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach;  

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie; 

• Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie. 

 

 

W ramach Kampanii zaplanowano: 

1. Konkurs „Konsumuję. Segreguję” - będzie polegał na wykonaniu plakatu dot. segregacji odpadów. Wpłynie to 

pozytywnie na wdrażanie zachowań ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów 

komunalnych. Plakaty konkursowe zostaną wywieszone na specjalnie przygotowanych ścianach w szkołach. Do konkursu 

obowiązuje odrębny regulamin. 

2. Konkurs „Recykling? I like it” - będzie polegał na wykonaniu przedmiotów/ rzeczy z surowców wtórnych. Poprzez 

konkurs nastąpi propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów i zachowań 

proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wystawa prac konkursowych na korytarzu szkolnym. Do konkursu 

obowiązuje odrębny regulamin. 

3. Konkurs gra planszowa wielkoformatowa - będzie polegał na przeprowadzeniu rozgrywek z wykorzystaniem gry 

planszowej wielkoformatowej zakupionej w poprzedniej edycji projektu. Zostanie przeprowadzone tyle edycji Gry ilu będzie 

zainteresowanych. Do konkursu obowiązuje odrębny regulamin. 

4. Konkurs – quiz ekologiczno – przyrodniczy - Będzie polegał na uczestniczeniu w ustnym quizie wiedzy. Zostanie 

przeprowadzone tyle edycji Quizu ilu będzie zainteresowanych. Do konkursu obowiązuje odrębny regulamin. 

5. Doposażenie Kącików Ekologicznych - uczniowie posadzą kwiaty, które zostaną umieszczone na parapetach zarówno w 

kącikach jak i w pobliżu koszy na śmieci na terenie szkoły. Na korytarzach szkolnych zostaną ustawione dodatkowe kosze do 

segregacji śmieci. W pobliżu szkół zostaną również ulokowane kompostowniki. Przystąpienie do tej formy kampanii wymaga 

wcześniejszego wpisania się na listę uczestników. Uczestnik, włączając się w akcję oświadcza, iż wyraża zgodę na 

podawanie do wiadomości publicznej swojego wizerunku, w związku z udziałem w kampanii, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach. Podczas akcji obowiązuje lista obecności. 

6. Instalacja budek lęgowych – będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów pt. „Ochrona owadów zapylających” przez 

pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego połączonych ze zmontowaniem budek lęgowych 

dla ptaków, owadów i jeży. Przystąpienie do tej formy kampanii wymaga wcześniejszego wpisania się na listę uczestników. 

Uczestnik, włączając się w akcję oświadcza, iż wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej swojego wizerunku, w 

związku z udziałem w kampanii, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach. Liczba osób uczestniczących 

jednorazowo w warsztatach to 30 uczniów. Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem, tj. ilość 

warsztatów zostanie dostosowana do ogólnej liczby uczestników. Materiały niezbędne do wykonania budek lęgowych 

zostaną zapewnione przez partnera Castoramę Tarnów. Podczas warsztatów obowiązuje lista obecności. 

7. Akcja Sprzątanie Świata - Każda ze szkół posprząta zaśmiecone miejsca w swoich miejscowościach. W ten sposób 

młodzież będzie chciała zachęcić innych do utrzymywania porządku wokół najbliższego otoczenia, jak i całej Ziemi oraz do 

podjęcia działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów. Przystąpienie do tej formy kampanii 

wymaga wcześniejszego wpisania się na listę uczestników. Uczestnik, włączając się w akcję oświadcza, iż wyraża zgodę na 

podawanie do wiadomości publicznej swojego wizerunku, w związku z udziałem w kampanii, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach. Worki oraz rękawiczki zostaną przekazane przez partnera Branżową Organizację Odzysku 

Opakowań w Tarnowie. Liczebność poszczególnych grup zostanie ustalona przez nauczyciela. Podczas akcji obowiązuje lista 

obecności. 

 

Poszczególne formy będą prowadzone w różnym czasie, tak aby umożliwić uczniom udział w każdej. 


