
 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie pt. EKO-ŚWIAT jako edukacja ekologiczna prowadzona na terenie miasta Konina, 

Koła, Słupcy i Turku dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

 

W ramach przedsięwzięcia EKO-ŚWIAT jako edukacja ekologiczna prowadzona na terenie 

miasta Konina, Koła, Słupcy i Turku przeprowadzonych zostało 25 spotkań z uczniami. 

Tematy lekcji to: Pomalujmy świat czystym powietrzem, Źródło życia – woda, Płuca Ziemi – 

drzewa, Co się dzieje z odpadami? oraz Zajęcia papiernicze połączone z zakończeniem 

projektu. Łącznie realizacją projektu objęte zostały: dwie klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 7 

w Koninie, klasa III ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie, 

klasa I ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. S. Moniuszki w Koninie oraz klasa II ze Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.  

W projekcje wzięło udział 122 uczniów i 5 nauczycieli. 

Formy i metody pracy: 

Zastosowane zostały różne formy i metody pracy, m.in. : praca z monitorem interaktywnym, 

praca z książką – głośne czytanie, prezentacja multimedialna, film edukacyjny, animacja 

multimedialna, gry i zabawy dydaktyczne, metody plastyczno-techniczne, tworzenie kart 

papieru z surowców wtórnych, praca z globusem, elementy wykładu, kierowana rozmowa, 

pogadanka, burza mózgów, praca indywidualna, praca zbiorowa. 

 

Efekty: 

Efektem projektu jest wypracowanie u dzieci właściwych nawyków i postaw sprzyjających 

zachowaniu równowagi w przyrodzie, nauka wykorzystania nabytej wiedzy w życiu 

codziennym, rozumienie znaczenia ochrony środowiska naturalnego, zapoznanie ze źródłami 

zanieczyszczenia środowiska oraz  inicjowanie podejmowania działań proekologicznych, np.: 

segregacja śmieci, recykling.  

 

Ewaluacja: 

Wszelkie działania spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, co potwierdziły 

wyniki ewaluacji. Systematycznie prowadzona ewaluacja pozwoliła uzyskać informacje 

zwrotne, na temat efektywności i celowości realizacji projektu edukacyjnego.  

Ewaluacja obejmowała: 

 Obserwację zaangażowania uczestników zajęć. 
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 Analizę wytworów uczniów (prace plastyczne i techniczne). 

 Wywiad z uczniami. 

 Wywiad z nauczycielami.  

Z obserwacji prowadzonych w trakcie realizacji poszczególnych tematów wynika, że 

uczniowie z dużym zaangażowaniem i zapałem brali udział w realizacji zajęć. Ocenie 

podlegała aktywność dzieci oraz ich praca podczas realizacji zadań, tworzenia prac własnych, 

dyskusji, swobodnych i ukierunkowanych wypowiedzi, ćwiczeń praktycznych. Efektami pracy 

dzieci były, m.in.: rozwiązanie zagadek, krzyżówek dydaktycznych, zadań interaktywnych, 

puzzli multimedialnych, kodowania. 

Motywowanie uczniów do podejmowania aktywności z zakresu edukacji plastycznej  

i technicznej przyniosło efekty w postaci indywidualnie wykonanych prac o tematyce 

ekologicznej, tj.: praca przestrzenna Wiatrak, praca przestrzenna Drzewo, rysunek Czysta 

woda i zanieczyszczona woda, kolaż z gazet, karty papieru z surowców wtórnych.  

W celu poznania stopnia przydatności omawianych treści przedstawianych na zajęciach, na 

zakończenie projektu przeprowadzany został wywiad z uczniami i wychowawcą klasy. 

Dzieci pozytywnie odebrały udział w projekcje. Z ankiety wynika, że zajęcia przyczyniły się do 

poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu edukacji ekologicznej, a środki dydaktyczne 

wykorzystane na zajęciach wpłynęły na lepsze przyswajanie wiedzy. Uczniowie wyrazili chęć 

ponownego udziału w zajęciach o podobnej tematyce. Również zdaniem opiekunów klas 

zajęcia były atrakcyjne i użyteczne oraz poszerzyły wiedzę uczniów. Nauczyciele pozytywnie 

ocenili zastosowane metody pracy i wykorzystane środki dydaktyczne.  

Ewaluacja wykazała jednoznacznie, że założone cele zostały zrealizowane, a efekty 
osiągnięte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


