
PROJEKT EDUKACYJNY 

„DOBRE RADY NA ODPADY” 

 

     Projekt edukacyjny „Dobre rady na odpady” realizowany był w roku szkolnym 2013/2014. 

Głównym jego celem było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród wychowanek Bursy 

Szkolnej nr 1. 

     Podczas realizacji tego projektu, wychowanki utrwalały wiedzę dotyczącą segregowania 

śmieci, aktywne postawy, kształtowały wrażliwość i pogłębiały refleksję na temat znaczenia 

natury w życiu człowieka. Wychowanki nad projektem pracowały od września 2013 roku do 

końca marca 2014 roku. Zadaniem ich był udział w akcjach ekologicznych, zajęciach 

warsztatowych i spotkaniach w grupach, przygotowywanie gazetek ściennych dot. ekologii 

oraz wykonanie plakatów zachęcających do segregacji śmieci na terenie bursy. 

     Realizacja projektu rozpoczęła się w trzeci weekend września 2013 r. udziałem 

wychowanek w międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie tzw. 

Sprzątaniem Świata oraz zajęciami przybliżającymi wychowankom jego cele. W ramach 

projektu edukacyjnego wszystkie wychowawczynie podczas spotkań w grupach 

wychowawczych utrwalały wiedzę dot. ekologii, mobilizowały wychowanki do 

systematycznego segregowania i wynoszenia śmieci, uświadamiając jednocześnie koszty 

wywozu nieczystości niesegregowanych. W ramach spotkań z grupą, zajęć warsztatowych, 

tworzenia gazetki ściennej wychowanki zostały wyposażone w podstawową wiedzę na temat 

segregowania śmieci czy oszczędnego gospodarowania mediami.  

     Jedną z ważnych kwestii projektu edukacyjnego było kontynuowanie idei Konkursu 

Czystości na terenie bursy. Wychowawczynie motywowały, kształtowały i utrwalały nawyki 

higieniczne młodzieży, zwracając szczególną uwagę na prawidłową segregację śmieci. 

W trakcie trwania projektu, odbyły się: 

 akcja „Sprzątanie Świata”, 

 zajęcia warsztatowe pt.: „Bądź EKO”, 

 warsztaty plastyczne pt.: „Kartki świąteczne z recyklingu”,  

 akcja „Godzina dla Ziemi”, 

 eko - quiz, który ostatecznie sprawdził wiedzę ekologiczną wychowanek, biorących 

udział w projekcie. 

 

     Przy okazji projektu edukacyjnego oraz nowej "Ustawy Śmieciowej" do bursy zostały 

zakupione nowe kosze do segregowania śmieci.   

     W trakcie trwania projektu wychowanki wykonały gazetki o następujących tytułach: 

 „Bądź EKO- zasady segregacji śmieci”, 

 „Człowiek – największy producent śmieci – odpady niebezpieczne, co to takiego, co   

z nimi zrobić”, 

 „Biogazy - energetyczna alternatywa”. 

 

 

 

 

 



 

 

 


