
 
 

                                                                                                                              

 

 



 
 

 

 

Przedsięwzięcie  

pn. 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 

 

O projekcie 

 Dzieciństwo jest okresem, w którym kształtują się ważne elementy osobowości i 

postrzeganie otoczenia. Dzieci nie zawsze potrafią dokonać właściwych wyborów, dlatego 

potrzebne im są wzory do naśladowania, rozmowy, podpowiedzi. Działania ekologiczne 

wprowadzane od najmłodszych lat, stają się niepowtarzalną szansą kształtowania przyjaznych 

naturze postaw. Stosunek dziecka do natury kształtuje się w kontekście relacji społecznych z 

rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i ludźmi, z którymi obcują. Dlatego zadaniem 

dorosłych jest świadome i zamierzone modelowanie postaw proekologicznych u dzieci. 

 

Celem projektu   

Celem projektu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, a także 

kształtowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Realizacja 

projektu, tj. przeprowadzenie cyklu zajęć, przyczyni się do ukształtowania właściwych 

nawyków i postaw względem środowiska naturalnego. 

  

Adresaci 

Projekt adresowany jest do uczniów wybranych klas I-III szkół podstawowych miasta 

Konina, Koła, Słupcy i Turku. Proponowany cykl zajęć realizowany będzie od 01.10.2021 r. do 

15.12.2021 r. Po zakończeniu projektu tematy zajęć zostaną włączone w ofertę edukacyjną 

Biblioteki i realizowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem szkół. Współczesne dzieci żyją w 

świecie obrazów i informacji płynących z niezliczonej ilości kanałów. Odbierają świat każdym 

ze zmysłów. Dlatego istotną rolę w realizacji programu będą odgrywać różnorodne środki 

dydaktyczne. Zostaną wykorzystane m.in.: monitor interaktywny z dostępem do Internetu, 

wizualizer, plansze edukacyjne, prezentacje multimedialne, globus, gry interaktywne, 

Magiczny Dywan. Wybrane pomoce pozwolą uniknąć drukowania i kopiowania w dużych 

ilościach tekstów czy stron książek, co będzie korzyścią dla środowiska naturalnego. Ważnym 

elementem projektu jest prowadzenie zajęć w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej 

Bibliotece Pedagogicznej w Koninie. Istotną rolę w kształtowaniu postaw ekologicznych pełnią 

książki. Dobrze dobrany tekst otwiera umysły dzieci na przygotowane przez nauczyciela 

działania dydaktyczne, staje się drogą do lepszego poznania otaczającego świata. 
 

W ramach projektu przewidziane jest realizowanie zajęć w formie zdalnej, jeżeli 

obowiązywałby nadal na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii i ograniczenie 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 



 
 

 

Cele projektu: 

 Edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci na temat powietrza, wody, 

drzew, segregowania odpadów. 

 Promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody. 

 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. 

 Propagowanie idei proekologicznego stylu życia. 

 Zachęcanie do samodzielnego podejmowania różnorodnych inicjatyw ekologicznych. 

 Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 

 Zapoznanie uczniów z zasadami ochrony środowiska. 

 Kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą. 

 Kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności w świecie przyrody. 

 

Odbiorcy projektu: 

Uczniowie wybranych klas I-III szkół podstawowych miasta Konina oraz powiatów: 

konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego: 

 Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin. 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie: ul. Sosnowa 16, 

62-510 Konin. 

 Szkoła Podstawowa nr 12 im. S. Moniuszki: ul. T. Szeligowskiego 5, 62-508 Konin. 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w 

Koninie: ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin. 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole: ul. Szkolna 2 a, 62-600 Koło. 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole: ul. Poniatowskiego 22, 62-600 Koło. 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy: pl. Szkolny 1a, 62-

400 Słupca. 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza: ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca. 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku: ul. 3 Maja 29, 62-700 

Turek. 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Unicef w Turku: os. Wyzwolenia 7 a, 62-700 Turek. 

 

Termin realizacji projektu: 

Czas trwania projektu 01.10.2021 – 15.12.2021 r.  

Wartość projektu: 75 032.00 zł. 

 

 

Strona www 

https://www.wfosgw.poznan.pl/  

https://pbp.cdnkonin.pl/ 
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