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Załącznik 2 
 

PROPOZYCJA PLANU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
DLA GMINY BIAŁA RAWSKA 

 
 

1. WSTĘP 

Niewystarczające działania podjęte w wielu gminach w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, która 

powinna być poparta świadomym działaniem mieszkańców jest przyczyną nieustannych kłopotów 

wielu przedsiębiorców, którzy borykają się z problemem pozyskiwania surowców do wtórnego 

przetwarzania. Tymczasem surowce nadające się do recyklingu zalegają na naszych wysypiskach, albo 

są spalane w domach. Istniejąca sytuacja jest niepokojąca i na pewno wymaga zmiany.  

Oprócz wydatków finansowych, które w gminach są niezbędne, by uruchomić konkretne działania 

infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, istnieje potrzeba realizacji działań równoległych, 

ukierunkowanych na społeczną edukację, ale takŜe takich, które sprzyjają społecznej integracji oraz 

budowaniu wspólnej odpowiedzialności za istniejący stan naszego środowiska we własnej gminie, 

w Polsce. Konieczne jest inspirowanie przez społecznych i zawodowych liderów lokalnych wielu 

inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną do podejmowania róŜnorodnych działań chroniących 

nasze środowisko.  

Najtrudniej zmieni ć system myślenia człowieka oraz kształtować świadomość. Pomóc w tym 

moŜe szeroko pojęta edukacja, a takŜe większe przywiązywanie wagi do roli i znaczenia kaŜdego 

człowieka w procesie przemian. To trudne i długofalowe zadania. Nierzadko słyszymy, Ŝe łatwiej 

wybudować niejedną drogę niŜ zmienić system myślenia człowieka i jego świadomość.  

W efekcie braku działań społecznych i edukacyjnych, mieszkańcy nierzadko stoją z boku 

dokonujących się zmian, wprawdzie oceniają stan, ale nikt ich zazwyczaj o tę ocenę nie pyta, a oni 

sami rzadko angaŜują się i włączają w jakiekolwiek działania. Tymczasem aktywizowanie 

społeczności lokalnej moŜe przynieść wymierne efekty wszystkim, tym bardziej, Ŝe wielu 

mieszkańców tego właśnie oczekuje.  

Zgodnie z ustawą o odpadach, istnieje obligatoryjny obowiązek tworzenia planów gospodarki 

odpadami. Niezbędnym elementem tych planów są kampanie informacyjno – edukacyjne, które 

umoŜliwiają rzeczywisty udział mieszkańców w systemach zbiórki i zagospodarowania odpadów.  

Program edukacyjny stanowiący wstęp do selektywnej zbiórki wprowadzony winien być przed 

etapami technicznymi przedsięwzięcia i trwać przez cały czas prowadzenia segregacji. 

Program edukacyjny powinien cały czas wskazywać mieszkańcom gminy, sposoby prowadzenia 

segregacji oraz „wyczuwalne” bodźce finansowe. 



NaleŜy pamiętać, Ŝe wprowadzenie segregacji musi być zintegrowane. Działania gminy muszą 

współgrać z działaniami podejmowanymi przez firmę segregującą, oraz osoby prowadzące edukację w 

szkołach czy na wiejskich zebraniach. 

Nie moŜe dojść do sytuacji, w której mieszkańcy gminy zostaną zdezorientowani przez wprowadzenie 

róŜnych (niejednokrotnie sprzecznych) informacji.  

 

2. CELE OGÓLNE PROGRAMU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO 

SELEKTYWNEJ GOSPODARKI ODPADAMI 

Przystępując do budowania programu informacyjno-edukacyjnego naleŜy jasno sprecyzować cele, 

jakie chcemy osiągnąć wprowadzając systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami. Pozwoli to 

nam wyznaczyć odpowiednią strategię i właściwy dobór metod działania przy realizacji programu. 

WdraŜając program selektywnej gospodarki odpadami istotnymi elementami dla osiągnięcia jak 

najlepszych efektów będzie: 

� Zmiana świadomości mieszkańców gminy w kierunku utoŜsamiania się z miejscem zamieszkania i 

jego problemami w zakresie ochrony środowiska naturalnego, oraz pozytywnego wykorzystywania 

walorów środowiska przyrodniczego; 

� Uświadamianie konieczności segregacji śmieci i prawidłowego ich składowania oraz aktywnego 

udziału mieszkańców w systemie segregacji odpadami. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA METOD  

Informacyjne:  

Informowanie jako metoda wspierania aktywności edukacyjnej, to zwięzły sposób przekazania 

uczestnikom określonej wiedzy rzeczowej z myślą o stopniowym wychodzeniu osób „poza 

dostarczone informacje”. 

� Pogadanka – słuŜy luźnej rozmowie prowadzącego z uczestnikami. Osoby zostają wprowadzone w 

temat, nawiązują kontakt z prowadzącym, nabierają zaufania. Nikt nikogo nie ocenia. 

� Wykład – przedstawienie danego tematu przy wykorzystaniu róŜnych sposobów – narracja, opis, 

wyjaśnienie. 

� Projekcje filmowe – widz moŜe się utoŜsamiać z ekranowym bohaterem, pozostając jednocześnie 

w bezpiecznej sytuacji grupowej; pokazy filmowe pomagają uczestnikom wyrazić i poradzić sobie 

z sytuacjami pojawiającymi się na ekranie. Techniki audiowizualne mogą być efektywne, 

poniewaŜ wyzwalają u osób reakcje na doświadczenia własne, zbliŜone do filmowych, co sprzyja 

późniejszej dyskusji.  

Aktywizuj ące (heurystyczne): 

Metody aktywizujące, wspierające aktywność edukacyjną, tworzą swoiste sytuacje nieokreślone, 

nieznane osobom, budzą swoisty niepokój poznawczy, powodują swoisty dysonans poznawczy. 



Wspieranie aktywności edukacyjnej przy wykorzystaniu tych metod wymaga aktywności twórczej. 

Tak więc metody aktywizujące w swej naturze mają na względzie przede wszystkim inspirowanie 

twórczych i niekonwencjonalnych działań edukacyjnych. 

� Dyskusja – wzajemna wymiana myśli między poszczególnymi uczestnikami, zmierzająca do 

odkrycia jakiejś prawdy lub prawideł działania w danym zakresie. 

� Zabawa – poprzez zabawę uczestnicy uczą się spontaniczności  

i elastyczności, uczą się negocjować i wchodzić w interakcje z innymi, uczą się radzić sobie z 

uczuciami, rozwijają sztukę nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, umiejętność 

dyskutowania o swoich problemach i samodzielnego ich rozwiązywania. 

� Gry – uczą prawidłowej komunikacji, mają znaczący wpływ na budowanie poczucia własnej 

wartości, uruchamiają nie tylko procesy myślowe, ale takŜe i emocje, kształcą i rozwijają psychikę, 

ćwiczą spostrzegawczość, wyrabiają orientację oraz uczą umiejętności współdziałania z innymi. 

� Rodzaje gier: integracyjne, doskonalące kojarzenie, rozwijające myślenie twórcze, usprawniające 

komunikację, budujące poczucie bezpieczeństwa w grupie, uwraŜliwiające i doskonalące 

komunikację niewerbalną. 

� Metoda aktywnych wartości – polega na nadaniu naszym sądom jakiejś wagi i uporządkowaniu ich 

w określonej hierarchii. Metoda ta skłania uczestników do formułowania własnych ocen, 

umiejętnego ich prezentowania, uwaŜnego wysłuchiwania opinii innych ludzi, prowadzenia 

kulturalnej dyskusji i szukania kompromisów w rozwiązywaniu problemów. 

� Metoda przeciwstawień – polega na wyłonieniu dwóch przeciwstawnych opinii lub rozwiązań 

jakiegoś problemu  i skłonienie uczestników do zajęcia pozycji skrajnych lub kompromisowych 

symbolizujących ich własne stanowisko. 

� „Burza mózgów” – celem tej metody jest zintegrowanie grupy, nauczenie uczestników szacunku 

dla pomysłów innych oraz rozwijanie twórczego myślenia. 

� Metafora graficzna – słuŜy rozwiązywaniu zadań i problemów przy zastosowaniu rysunku. 

� Praca w małych grupach – zapewnia bezpieczeństwo tym uczestnikom, którzy czują się niepewnie 

na forum całej grupy. 

 

4. ZADANIA 

 

KROK I: 

A - PRZYGOTOWANIE KADRY KOORDYNUJĄCEJ WDRAśANIE PROGRAMU 

Cele: 

� podniesienie jakości komunikacji społecznej, 

� zwiększenie efektywności podejmowanych działań poprzez właściwą organizację pracy. 



Pierwszą fazą wdraŜania programu edukacyjnego w zakresie ekologii jest stworzenie zespołu 

koordynującego późniejsze działania. Dobór osób nie powinien być przypadkowy. W składzie zespołu 

winni znaleźć się specjaliści zajmujący się róŜnymi dziedzinami Ŝycia społecznego, aby połączenie ich 

wiedzy i doświadczeń umoŜliwiło właściwą realizację programu i efektywniejszy wpływ na 

społeczność lokalną.  

Merytoryczne przygotowanie zespołu koordynującego pomoŜe we właściwej organizacji pracy, a co za 

tym idzie na skuteczniejsze osiąganie załoŜonych celów ogólnych programu.  

 

Harmonogram działań przygotowujący zespół koordynujący 

Działanie Metody i formy Prowadzący 

Przygotowanie merytoryczne zespołu koordynującego 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

Pogadanka, pokaz, 
wykład, praca w 

grupie; 

Specjalista ds. ochrony 
środowiska 

Poszerzenie wiedzy zespołu koordynującego z 
zakresu: 
- metod pracy z grupami i społecznościami; 
- budowania zespołu; 
- metod aktywizujących społeczność lokalną; 
- sposobów pozyskiwania sponsorów; 
- zasady organizowania i prowadzenia spotkań, 

konferencji, odczytów, itp.; 

Zajęcia warsztatowe, 
pogadanka, dyskusja, 
praca indywidualna i 

grupowa 

Socjolog, psycholog 

Zwiększenie umiejętności zespołu koordynującego w 
zakresie komunikacji interpersonalnej: 
- komunikacja werbalna i niewerbalna; 
- negocjacje; 
- asertywność; 
- zasady przekazywania informacji; 

Zajęcia warsztatowe, 
pogadanka, dyskusja, 
praca indywidualna i 

grupowa 

Psycholog, socjolog 

Podniesienie umiejętności zespołu koordynującego w 
zakresie organizacji zasobami ludzkimi 

Wykład, pokaz, 
warsztat, praca w 

grupie 

Specjalista z zakresu 
organizacji i zarządzania 

 
B – KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA 

Cele: 

� upowszechnianie i promowanie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych  

i w instytucjach gminy; 

� uwraŜliwianie na piękno i walory przyrody, oraz środowiska naturalnego znajdującego się w 

najbliŜszym otoczeniu; 

� kształtowanie właściwych postaw i zachowań proekologicznych; 

� uwraŜliwianie na sprawy przyszłości ekologicznej obecnych  

i przyszłych pokoleń. 

Podstawą działania kaŜdej instytucji jest efektywne komunikowanie się z otoczeniem zewnętrznym. 

Zakłada ono przepływ informacji od nadawcy do odbiorcy. Dla instytucji publicznych, które chcą 

tworzyć swój pozytywny wizerunek, najkorzystniejsza jest komunikacja dwukierunkowa, kiedy 

informacje zwrotne płyną takŜe od odbiorców.  



Analiza i nastawienie opinii społecznej powinno wywierać wpływ na cele i sposób informowania 

i tworzyć kompletną i długofalową politykę komunikacyjną instytucji. Celem informowania jest 

rzetelny przekaz informacji o zagadnieniach i przedsięwzięciach, które dotyczyć mogą mieszkańców.  

Cechy informacji społecznej: 

� zaspokaja potrzeby i interesy odbiorcy; 

� jest wiarygodna, obiektywna i wywaŜona; 

� ma na uwadze dobro społeczne; 

� wyraŜa szacunek dla społeczności; 

Kryteria skuteczności informacji: 

� musi dotrzeć do odbiorcy; 

� musi wzbudzić zainteresowanie odbiorcy; 

� musi być zrozumiała dla odbiorcy; 

Niezbędnym elementem działań informacyjnych jest edukowanie społeczności mające na celu trwałe 

zmiany postaw lub sposobu podejścia do problemu. MoŜna powiedzieć, Ŝe poprzez wpływanie na 

świadomość mieszkańców oczekuje się zmian w codziennych zachowaniach np. dotyczących 

ograniczania ilości i objętości opakowań, segregowania ze strumienia odpadów jak największej ilości 

surowców wtórnych, niezaśmiecania najbliŜszego środowiska, odpowiedniego postępowania 

z odpadami niebezpiecznymi.  

Kryterium skuteczności edukacji jest nie tylko dotarcie do odbiorcy i zrozumienie przez niego treści 

edukacyjnych, to takŜe zmiana zachowania, nawyków związanych z aktywną postawą wobec 

problemów ochrony środowiska. Informacja przekazywana do odbiorcy moŜe zostać odebrana 

w sposób bierny, natomiast treści edukacyjne powinny wywołać działania odbiorcy pozytywne dla 

środowiska. Strategia działań informacyjno – edukacyjnych wyznacza główne kierunki działań 

w perspektywie kilku lub kilkunastu lat.  

Podczas kampanii informacyjno – edukacyjnej wykorzystuje się następujące formy przekazu: 

� drukowane: 

- ulotki, 

- foldery, 

- kalendarze, 

- broszury, 

- plakaty, 

- publikacje, 

- fotografie, 

- itp. 

� audiowizualne: 

- wywiady, 



- audycje radiowe i telewizyjne, 

- pokazy filmów, slajdów, itp. 

 

Harmonogram działań informacyjno-edukacyjnych 

Działanie 
Metody  
i formy 

Realizatorzy 

Przygotowanie materiałów informacyjno-
promocyjnych z zakresu selektywnej gospodarki 
odpadami (Informatory, ulotki, biuletyny, 
czapeczki, koszulki, długopisy, zakładki, itp.) 

Zgromadzenie materiałów 
dostępnych na rynku, 

 

Urząd Miasta; 
Koordynatorzy programu: 
- zgromadzenie 
dostępnych materiałów, 

Nawiązanie współpracy z mediami w celu 
zwiększenia zasięgu przekazywania informacji 

Rozmowy indywidualne, 
wywiad, reklama, informacja, 

audycja, 

Urząd Miasta; 
Koordynatorzy programu 

Zorganizowanie szeregu konferencji i odczytów 
dla: 

- mieszkańców; 
- grup zawodowych (pedagodzy, 
przedsiębiorcy, urzędnicy, itp.); 
- dzieci i młodzieŜy; 

Wykład, pokaz, prezentacja 
multimedialna; 

Koordynatorzy programu, 
specjaliści z zakresu ochrony 

środowiska 

Zorganizowanie debaty z udziałem władz gminy 
oraz przedstawicieli grup zawodowych, 
właścicieli przedsiębiorstw z terenu gminy i firm 
zajmujących się segregacją i utylizacją odpadów. 
Celem debaty będzie nawiązanie współpracy, 
wytyczenie kierunków działań i podziału zadań 
przy wdraŜaniu programu. 

Pogadanka wprowadzająca, 
Dyskusja, 

 
 

Koordynatorzy programu – 
przygotowujący i prowadzący 

debatę; 
Specjalista z zakresu ochrony 
środowiska – wprowadzenie do 

tematu 
 

Zorganizowanie festynu informacyjnego 
podsumowującego kampanię. Celem imprezy jest 
integracja, uaktywnienie społeczności lokalnej 
oraz przekaz treści dotyczących ochrony 
środowiska w atrakcyjny i przystępny sposób. 

Pokaz, 
Gry i zabawy integracyjne, 

Konkursy, 
Informacje drukowane; 

Urząd Miasta; 
Koordynatorzy programu, 
Przedstawiciele instytucji 

zgłaszający chęć współpracy 

Stworzenie własnych publikacji dotyczących 
selektywnej gospodarki odpadami 

Opracowanie i wydanie 
własnych materiałów, 

Koordynatorzy programu przy 
współudziale wyłonionych 
partnerów lokalnych: 
- opracowanie nowych 
materiałów, 
- pozyskanie sponsorów, 

Rozprowadzanie przygotowanych publikacji 
wśród mieszkańców gminy i instytucji; 

Rozesłanie materiałów; Koordynatorzy programu, 
Poczta 

 
 
KROK II  

A - EDUKACJA EKOLOGICZNA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY 

Cele: 

� zwiększenie świadomości mieszkańców gminy w sprawie konieczności zajęcia się ochroną 

środowiska; 

� inspirowanie aktywności mieszkańców poprzez animację wydarzeń o charakterze ekologicznym; 

� aktywizacja lokalnej społeczności do dbałości o własne posesje; 

� kształtowanie właściwych nawyków w realizacji selektywnej zbiórki odpadów; 

� kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniu walorów krajobrazu i przyrody oraz świadomości 

odpowiedzialności za jakość środowiska; 

� integrowanie i aktywizowanie mieszkańców w systemie segregacji odpadów; 



Integracja społeczności lokalnej to jedno z waŜnych zadań w społecznej działalności. Pobudzenie 

aktywności społecznej słuŜy integracji, a przede wszystkim stanowi jeden z warunków do osiągnięcia 

sukcesu w planowaniu społecznie uŜytecznych działań. Aktywność mieszkańców sprzyja podnoszeniu 

świadomości, kształtowaniu odpowiedzialnych postaw społecznych, tworzeniu klimatu współpracy.  

O tym, czy integracja społeczna ma szanse zaistnieć w środowisku lokalnym decyduje bardzo wiele 

czynników. Do nich moŜna zaliczyć: 

� stosowanie właściwych zasad komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz tworzenie 

odpowiedniej atmosfery i klimatu współpracy; 

� istnienie społecznej świadomości celów, do których zmierzamy; 

� świadomość efektów, które chcemy osiągnąć w wyniku działania; 

� dobra organizacja pracy i podział zadań dobranych w odpowiedzi na istniejące potrzeby. 

 

Harmonogram działań edukacji wśród mieszkańców gminy 

Działanie 
Metody 
 i formy 

Realizatorzy 

Zorganizowanie szeregu odczytów i prezentacji 
dla mieszkańców poszczególnych miejscowości w 
gminie 

Wykład, pokaz, 
prezentacja 

multimedialna 

Koordynatorzy programu, 
Specjaliści z zakresu ochrony środowiska 

1. Ogłoszenie konkursu na najładniejszą 
posesję w gminie; 

2. Rozstrzygnięcie w/w konkursu 
Konkurs 

Koordynatorzy programu, 
Władze lokalne (sołtys, itp.) 

Rodzinne sprzątanie lasu  
z uwzględnieniem segregacji odpadów 
zakończone wspólnym biesiadowaniem przy 
ognisku (w punkcie docelowym przygotowane 
odpowiednie pojemniki) 

Pokaz, 
Metoda aktywnych 

wartości, 
Gry i zabawy 
integracyjne; 

Informacja w mediach 

Koordynatorzy programu: 
- organizacja imprezy, 
- pokaz pojemników i właściwej segregacji 

odpadów, 
- pozyskanie sponsorów, 
- nagłośnienie imprezy przy współpracy z 

mediami; 
Leśniczy – zabezpieczenie terenu leśnego; 

Stworzenie „ścieŜki zdrowia” na terenie leśnym 
przy aktywnym udziale mieszkańców gminy 

Metoda aktywnych 
wartości, 

Koordynatorzy programu: 
- organizacja imprezy, 
- pozyskanie sponsorów, 
- nagłośnienie imprezy przy współpracy z 

mediami; 
- zachęcenie mieszkańców do aktywnego 

udziału w akcji; 
Mieszkańcy gminy – przygotowanie toru 
przeszkód; 
Leśniczy - zabezpieczenie terenu leśnego; 

„Eko – bieg ścieŜką zdrowia” czyli 
zorganizowanie zawodów między 
przedstawicielami róŜnych grup zawodowych z 
terenu gminy 

Metoda aktywnych 
wartości, 

Koordynatorzy programu: 
- organizacja imprezy, 
- pozyskanie sponsorów, 
- nagłośnienie imprezy przy współpracy z 

mediami; 
- zachęcenie przedstawicieli grup 

zawodowych do aktywnego udziału w 
akcji; 

Leśniczy - zabezpieczenie terenu leśnego; 
Przeprowadzenie konkursu na najciekawszą 
fotografię o tematyce ekologicznej 

Konkurs 
Koordynatorzy programu, 

Plastyk; 
Zorganizowanie wystawy zdjęć wykonanych 
podczas konkursu 

Metoda przeciwstawień 
Koordynatorzy programu, 

Plastyk; 



Przeprowadzenie konkursów – wśród 
mieszkańców gminy lub danej miejscowości (np. 
zbiórka puszek, makulatury, plastiku, itp. w 
poszczególnych gospodarstwach domowych 
zakończona nagrodzeniem „najlepszych 
zbieraczy”). Konkursy cykliczne odbywające się 
w kaŜdym miesiącu; 

Konkurs cykliczny 

Koordynatorzy programu: 
- pozyskanie sponsorów, 
- nagłośnienie imprezy przy współpracy z 

mediami; 
- zachęcenie mieszkańców do aktywnego 

udziału w akcji; 
 

 

Stworzenie punktu obserwacji przyrody 
Metoda aktywnych 

wartości 

Koordynatorzy programu: 
- pozyskanie sponsorów, 
- nagłośnienie akcji przy współpracy z 

mediami; 
Leśniczy – wybór i zabezpieczenie terenu 

leśnego 
Wyłonienie liderów aktywnie działających na 
rzecz ochrony środowiska i segregacji odpadów 
spośród mieszkańców włączających się w 
powyŜsze działania 

Metoda aktywnych 
wartości 

Koordynatorzy programu, 
 

Utworzenie grup obywatelskich działających na 
rzecz ochrony środowiska 

Metoda aktywnych 
wartości 

Liderzy 

Zorganizowanie „Eko – Balu” dla mieszkańców 
gminy 

Zabawa 
Koordynatorzy programu, 

Liderzy, 
Partnerzy 

 
B - EDUKACJA EKOLOGICZNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Cele: 

� podniesienie świadomości dzieci i młodzieŜy na temat ochrony środowiska i selektywnej 

gospodarki odpadami; 

� kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieŜy, 

� propagowanie estetycznych, czystych miejsc, skwerów i placów zabaw; 

� pobudzenie aktywności dzieci i młodzieŜy do działań proekologicznych;  

Powszechnie wiadomo, Ŝe o wiele trudniej zmienić jest poglądy i nawyki juŜ ukształtowane u ludzi 

dorosłych niŜ kształtować je u dzieci i młodzieŜy. Szkoły są najlepszymi partnerami w edukowaniu 

społeczności lokalnej z uwagi na szerokie i długofalowe oddziaływanie, wykorzystanie umiejętności 

nauczycieli czy moŜliwości organizacyjne. 

Reformatorzy polskiej oświaty mocno podkreślili wagę edukacji środowiskowej. Znalazło to 

odzwierciedlenie w podstawie programowej zarówno w zadaniach szkoły jak i treściach nauczania 

poszczególnych przedmiotów. 

Jednak, aby osiągać właściwe efekty nie naleŜy skupiać się na samej wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami ale wpływać na system wartości, na motywację do aktywnego 

działania w tym zakresie.  

Jak to osiągnąć? NaleŜy edukować inaczej, atrakcyjnie a przez to skutecznie. Wprowadzać nowe 

formy i metody nauczania, aktywizujące uczniów, metody aktywnych wartości skłaniające do 

krytycznego postrzegania świata, formułowania własnych sądów i w rezultacie do działania na rzecz 

środowiska. Uczyć przez zabawę, prowokacje, przeŜywanie. Wyzwalać samodzielne inicjatywy 

uczniów. 

 



Harmonogram działań edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych 

Działanie Metody Realizatorzy 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Ziemi” 
Praca w grupie, 

metoda aktywnych 
wartości 

Koordynatorzy programu, 
nauczyciele 

 
Zorganizowanie konkursu na „Eko – rysunek” 
(nagrodzone prace zostaną umieszczone w kalendarzu 
promującym selektywną gospodarkę odpadami) 

Konkurs, 
metafora graficzna 

Koordynatorzy programu, 
nauczyciele 

Rozprowadzenie ksiąŜeczek „Przygody Brudka i 
Segregatorka” w klasach I – III SP; na podstawie 
treści zawartych w ksiąŜce przeprowadzenie zajęć 
eduk. wśród dzieci kładąc nacisk na aktywny udział 
dzieci w zajęciach 

Metoda aktywnych 
wartości, 

pogadanka, zabawa, „burza 
mózgów”, metafora 

graficzna 

Koordynatorzy programu, 
nauczyciele 

Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu na ilość 
zebranych odpadów – wybranie „Odpadowego 
Omnibusa” 

Konkurs, 
metoda aktywnych 

wartości 

Koordynatorzy programu, 
nauczyciele 

Przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy 
ekologicznej między Klubami Ekologów 
działającymi przy szkołach 

Konkurs, 
metoda aktywnych 

wartości 

Koordynatorzy programu, 
nauczyciele 

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu plastycznego 
Konkurs, 

metafora graficzna 
Koordynatorzy programu, 

nauczyciele 

Rodzinny rajd rowerowy 
Metoda aktywnych 

wartości 
Koordynatorzy programu 

Przeprowadzenie konkursu na najciekawszą bajkę o 
tematyce ekologicznej 

Praca indywidualna 
Koordynatorzy programu, 

nauczyciele 
Rozstrzygnięcie konkursu na bajkę i jej wystawienie 
przez zwycięską klasę 

Konkurs 
Koordynatorzy programu, 

uczniowie 

 

5. EFEKTY PROGRAMU 

Twarde: 

� powstanie grup obywatelskich działających na rzecz promocji i ochrony środowiska; 

� utworzenie „ścieŜki zdrowia”; 

� wydanie materiałów informacyjno – edukacyjnych o treściach ekologicznych; 

� oczyszczenie wybranych terenów ze śmieci i odpadów; 

 Miękkie: 

� wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnej gminy; 

� integracja mieszkańców gminy; 

� uaktywnienie mieszkańców w działania na rzecz gminy. 

 

6. MONITORING 

 

Monitoring wdraŜania programu umoŜliwia śledzenie jego realizacji. SłuŜyć temu moŜe ocena stopnia 

realizacji załoŜonych celów poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów informacyjnych np. 

analizy odbioru społecznego systemu segregacji odpadów, badania ilości i czystości surowców 

wtórnych wysegregowanych przez mieszkańców w ciągu roku, aktywności społecznej (ilości i jakości 

inicjatyw podjętych przez mieszkańców, ilości środków w budŜecie rocznym przeznaczonych na 

działania informacyjno-edukacyjne. 



Uczestnicy systemu muszą być regularnie informowani o wynikach zbiórki, sposobie wykorzystania 

odzyskanych surowców, efektach ekologicznych, ekonomicznych oraz o pojawiających się 

problemach. Informacje takie powinny być podawane do publicznej wiadomości poprzez prasę, radio i 

telewizję, biuletyny informacyjne. 

Zbadanie poziomu akceptacji społecznej moŜna wykonać poprzez ankietyzację gospodarstw 

domowych prowadzących segregacje. 

Wywiady zogniskowane umoŜliwiają zbadanie opinii określonej grupy. Powinno się przeprowadzać 

wywiady na ten sam temat w trzech grupach ludzi. 

Ograniczone badanie opinii odbiorców usług polega na zbieraniu opinii mieszkańców w czasie 

bezpośredniego kontaktu z pracownikami gminy poprzez wypełnienie krótkiego kwestionariusza. 

W ten sposób uzyskamy opinię na temat określonych usług komunalnych. 

 

7. AKTUALIZACJA PROGRAMU 

 
Program nie jest dokumentem sztywnym. W miarę upływu czasu niektóre z celów mogą zostać 

osiągnięte a działania wyczerpane w swojej formule. Pojawić się mogą dodatkowe źródła 

finansowania lub teŜ nowe, ciekawsze pomysły przystające lepiej do potrzeb mieszkańców. 

Aktualizacja umoŜliwia takŜe ocenę ponoszonych kosztów finansowych w stosunku do osiągniętych 

efektów społecznych. 

 

8. EWALUACJA 

 

Ewaluacja to ocenianie tego co zrobiliśmy. Oceniać moŜe kaŜdy, kto obserwował lub aktywnie 

uczestniczył w programie. 

Z kaŜdego działania wynosimy pewne doświadczenia. Warto być świadomym tego, co się udało, a 

czego nie udało się zrealizować i dlaczego. Tego rodzaju doświadczenia są niezbędne, by móc 

naprawić i ulepszyć w przyszłości swoje działania.  

Ewaluacja jest specyficznym badaniem jakości realizowanych zadań wynikających z naszego 

programu. To ocena słabych i mocnych stron efektów naszych działań. Stosuje się róŜne narzędzia 

ewaluacji. Celem jej jest pozyskanie informacji zwrotnej na temat jakości realizowanych przez nas 

działań. Takim narzędziem moŜe być obserwacja, rozmowa, wywiad, ankieta, pozyskanie opinii 

o danym przedsięwzięciu w formie ustnej lub pisemnej. 

 


