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Eko Zielonki 

 

Informacje o projekcie 

Nazwa 

działania  Edukacja ekologiczna 

Województwo małopolskie  

Gmina  Zielonki 

Nazwa 

jednostki 

realizującej  

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI  

Czas trwania 

projektu 

od 1.05.2022 do  30.11.2022 
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Cel projektu  

Głównym celem projektu ,,Eko Zielonki" jest zorganizowanie czterech 

wydarzeń o nazwie ,,Eko Dzień Nauki" w Szkołach Podstawowych. Wydarzenia 

te mają ukazać zależności pomiędzy działalnością człowieka a stanem 

środowiska oraz pokazać jak współczesna nauka może pomóc w zatrzymaniu 

zmian klimatu. 

Zakres i 

harmonogram 

projektu 

(działania) 

 

Zadanie Opis zadania i czas realizacji 

1 Kontakt z 

rekrutowanymi 

szkołami 

W celu realizacji projektu niezbędnym jest 

nawiązanie i podtrzymanie kontaktu między 

szkołami biorącymi udział w projekcie a osobami 

odpowiedzialnymi za realizację projektu ze strony 

Stowarzyszenia. 
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2 Opracowanie 

planu wydarzenia 

Do wykonania projektu niezbędnym jest 

przygotowanie scenariusza wydarzenia i 

poszczególnych jego elementów w każdej z 

zaangażowanych placówek. 

 

3 Przygotowanie 

stanowisk 

demonstracyjnych 

 

Aby zachować najwyższe standardy 

przedstawianych zagadnień, niezbędnym będzie 

opracowanie i przygotowanie już istniejących 

stanowisk edukacyjnych. Przedstawiane 

stanowiska będą demonstrowały na żywo 

problemy ekologiczne uczniom. 

4 Przygotowanie 

filmów 

edukacyjnych 

Realizacja 3 filmów popularnonaukowych o 

długości do 10 minut omawiających tematy 

ekologiczne. 

5 Przeprowadzanie 

Eko Dnia Nauki 

W każdej szkole na terenie gminy Zielonki 

zostanie przeprowadzone wydarzenie pod nazwą 

,,Eko Dzień Nauki". Nasi współpracownicy z KN 

BOZON z AGH na kilku stanowiskach 

demonstracyjnych omówią m.in. problematykę 

ochrony powietrza, gospodarki odpadami, 

pozyskiwania i produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej. 

6 Opracowanie 

materiałów 

graficznych 

promocyjnych 

W celu zwiększenia świadomości społecznej o 

realizowanym projekcie zostaną wykonane grafiki 

zamieszczane na stronach i mediach 

społecznościowych Stowarzyszenia, szkół. 

7 Administrowanie 

i zarządzanie 

projektem 

Zarządzanie projektem i odpowiednie 

koordynowanie zadaniami jest niezbędne do 

wykonania pozostałych działań 
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Efekt  

projektu 

1. Opracowanie merytoryczne wydarzenia na temat roli powietrza, gospodarki 

odpadami oraz wykorzystania wód gruntowych w całościowym ekosystemie 

oraz wpływu jego jakości na zdrowie i gospodarkę. 

2. Przygotowanie serii stanowisk naukowych na wydarzenie i trzech filmów 

edukacyjnych 

3. Wykonanie 4 wydarzeń Eko Dzień Nauki na terenie gminy Zielonki. 

 

Realizując projekty edukacji ekologicznej od 13 lat zauważamy, że są one w 

procesie ciągłej ewolucji tak jak świadomość uczniów względem środowiska. 

Oczekujemy, że dzięki realizacji wydarzeń które szczególnie zwrócą uwagę na 

zanieczyszczenia powietrza, problem z dostępem do wody oraz na gospodarkę 

odpadami osiągniemy oczekiwaną zmianę postaw wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

 
 

 
„Eko Zielonki” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy ze 

Studenckim Kołem Naukowym BOZON 

Projekt finansowany jest przez Gminę Zielonki  

 

 

 
 

Wartość całkowita projektu (zł) 21400 

Dotacja z Gminy Zielonki  (zł) 16400 

Udział własny stowarzyszenia (zł) 5000 


