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Wstęp
Od 2002 roku, w trosce o podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, Urząd Gminy a
obecnie Dzielnicy Targówek prowadzi działania związane z realizacją lokalnego Programu Edukacji
Ekologicznej.
Po kilku latach realizacji Rada i Zarząd Dzielnicy, Nauczyciele oraz Wydział Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy uznali, że Program wymaga aktualizacji z uwagi na:
• konieczność dostosowania edukacji ekologicznej do aktualnych potrzeb uczących się i kontekstu
kulturowego,
• rozwój wiedzy o ochronie środowiska i ekorozwoju,
• zmiany treści, metod i jakości nauczania,
• zmiany administracyjne Warszawy, w tym w zakresie prowadzenia placówek oświatowych,
• wzrost wiedzy ekologicznej dzieci i mieszkańców dzielnicy w wyniku 5-letnich działań edukacyjnych,
• potrzebę podkreślenia wybranych, ważnych dla dzielnicy tematów i problemów lokalnych.
Podjęcie lokalnych działań na rzecz edukacji ekologicznej stanowi lokalną inicjatywę Dzielnicy
Targówek wpisującą się w zobowiązania Polski, wynikające z ustaleń Zgromadzenia ONZ z 2002,
które ustanowiło lata 2005 -2014 DEKADĄ EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, nazwanej
później DEKADĄ ZMIAN.
Podejmowane przez Dzielnicę działania na rzecz edukacji ekologicznej powinny:
• budować odpowiedzialność obywatelską i uświadamiać mieszkańcom, w każdym wieku, ich prawa i
obowiązki w zakresie globalnej i lokalnej ochrony zasobów naturalnych i środowiska,
• zapewniać jednakową dostępność do wiedzy proekologicznej na wszystkich szczeblach i we
wszystkich społecznych kontekstach (rodzinnym, szkolnym, zawodowym i w społeczności lokalnej),
• zapewniać możliwość nauki i wspierać rozwój indywidualny mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i
młodzieży,
• umożliwiać uczącemu się zdobywanie umiejętności, wiedzy i przymiotów zapewniających mu trwały
rozwój.
Edukacja ekologiczna nie może ograniczać się do przekazywania wiadomości niezbędnych do
zrozumienia funkcjonowania świata przyrody, ale powinna także służyć kształtowaniu aktywności i
odpowiedzialności za podejmowane decyzje proekologiczne.
W praktyce powinna to być edukacja dla zrównoważonego rozwoju wykraczająca poza formalne
systemy nauczania i prezentująca interdyscyplinarne podejście do edukacji, oferujące dzieciom i
młodzieży ale też ludziom w każdym wieku okazję do nauki, twórczego rozwoju oraz poznawania praw
i obowiązków.
Niniejsza aktualizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej dostosowuje i rozszerza
proponowaną tematykę, rozszerza krąg uczestników Programu poprzez uwzględnienie edukacji na
poziomie szkół ponad gimnazjalnych oraz zawiera propozycje działań skierowanych do dorosłych
mieszkańców dzielnicy.
Przyjęto założenie, że Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej realizowany będzie na kilku
poziomach edukacyjnych. Propozycje programowe zostały
opracowane przez nauczycieli i
konsultantów w następującym układzie:
I. przedszkolny i wczesnoszkolny (klasy I-III),
II. szkoła podstawowa klasy IV-VI,
III. gimnazjalny,
IV. ponad gimnazjalny,
V. dorośli mieszkańcy, w tym seniorzy,
VI. nauczyciele i osoby aktywne ekologicznie,
oraz będzie dotyczył przede wszystkim tzw. perspektywy środowiskowej w podziale na bloki
tematyczne.
Położenie nacisku na problematykę lokalną, wpływa pozytywnie na zaangażowanie uczestników
działań (lokalnych społeczności), które jest tym większe im stawiane cele są bliższe.
Zasadniczym celem dzielnicowych działań edukacyjnych jest:
• poznawanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska, na przykładzie i ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych,
• poznanie podstawowych zasad poszanowania zasobów naturalnych i nauczenie ich oszczędzania,
• zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań praktycznych na rzecz ochrony i kształtowania
środowiska, w tym przede wszystkim walorów i zasobów lokalnych.
Rzeczywista realizacja opracowanego programu, z dbałością o wysoką jakość całości
zaistnieje tylko wówczas, gdy wszyscy będą jego autorami, dlatego też Dzielnicowy Program Edukacji
Ekologicznej precyzuje jedynie ramy tematyczne i czasowe, które w zakresie metodycznym
rozwijane będą przez wszystkich uczestników - dyrekcję, nauczycieli, uczniów i rodziców
poszczególnych placówek oświatowych a na poziomie pozaszkolnym przez pozostałych
animatorów działań. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie współzawodnictwo w realizacji
Programu.
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Założenia ogólne
Przy opracowaniu Dzielnicowego Program Edukacji Ekologicznej utrzymano podstawowe założenia
pierwotnego Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Warszawa - Targówek:
1. edukacja ekologiczna (edukacja dla środowiska) będzie:
• aktywna,
• motywująca,
• integrująca,
• pełna,
2. edukacja dla środowiska będzie kształtować nie tylko myślenie, ale będzie pozwalała również
rozwijać:
• wartości,
• motywacje,
• postawy
• codzienne nawyki i umiejętności,
• więzi z ludźmi i przyrodą,
3. edukacja ekologiczna będzie stanowić składową część programu dydaktyczno-wychowawczego i
wychowawczo-opiekuńczego realizowanego na poszczególnych poziomach oraz będzie zgodna z
podstawami programowymi dla poszczególnych poziomów nauczania,
4. edukacja ekologiczna będzie stanowić element edukacji ustawicznej dla ludzi w różnym wieku,
5. cele będą osiągane poprzez:
• realizację zadań metodami aktywizującymi,
• bezpośredni kontakt z otoczeniem,
• umiejętne stawianie pytań i stwarzanie sytuacji dydaktycznych,
• wzbudzanie radości poznawania,
• uczenie samodzielności, współpracy, odpowiedzialności i współdecydowania,
6. przy realizacji celów będą współdziałać wszyscy uczestnicy programu:
• dzielnica i jej jednostki organizacyjne,
• placówki oświatowe - przedszkola, szkoły, ośrodki pracy pozaszkolnej,
• nauczyciele, uczniowie i rodzice,
• lokalne instytucje, organizacje i firmy.

Założenia szczegółowe

   

• Treści i zadania proponowane do realizacji w ramach programu stanowią pogłębienie i utrwalenie
zagadnień dotyczących ochrony środowiska zawartych w obowiązujących programach
nauczania, zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego (załącznik do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. Nr 51, poz. 458, z
późn. zm.).
• Ich realizacja będzie prowadzona przy wykorzystaniu najbliższego otoczenia, terenu dzielnicy i
miasta, jako naturalnej bazy dydaktycznej.
• Zadania będą realizowane z uwzględnieniem przede wszystkim lokalnych problemów ochrony
środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych.
Sposób realizacji
• Każda placówka przystępująca do realizacji Programu winna samodzielnie:
- określić swój charakter (misję),
- dokonać analizy warunków otoczenia (przyrodniczych, społecznych),
- określić sposób organizacji i finansowania działań, wybrać koordynatora,
- określić możliwości współpracy z lokalną społecznością,
- ustalić sposoby prezentowania dorobku, osiągnięć i sukcesów,
- opracować indywidualny harmonogram realizacji programu, z zachowaniem dzielnicowych ram
tematycznych i czasowych.
Metodyka działań edukacyjnych
Pełne przygotowanie każdego z cyklów tematycznych zawartych w Dzielnicowym Programie
powinno obejmować fazę koncepcji, realizacji i oceny. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków
dydaktycznych służących realizacji każdego z tematów.
Formę wykładu przewiduje się tylko na poziomie działań dla dorosłych.



   

Zalecenia merytoryczne
• Zaleca się propagowanie zasad i używanie prawidłowej nomenklatury zgodnie z definicjami
zawartymi w obowiązujących przepisach:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 857 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzeniu
ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 258 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39. poz. 251),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236,poz. 2008 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. Z 29003 r. Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493).
• Wszelkie akcje, prace, konkursy plastyczne i literackie, happeningi itp. - według scenariuszy
nauczycieli lub animatorów.
• Proponuje się realizację programu edukacji ekologicznej według tematów przedstawionych w dalszej
części opracowania.
• Nauczyciele i animatorzy programu, przed przystąpieniem do realizacji winni uczestniczyć w
warsztatach szkoleniowych.
• Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli powinny obejmować zakres ustalony w zależności od
zgłoszonych potrzeb.
• Realizacja niektórych treści może przebiegać w ciągu 1 roku, innych w ciągu 2 lat lub całego etapu
edukacyjnego.
• Każda jednostka organizacyjna realizująca Program winna opracować szczegółowy harmonogram
realizacji na okres co najmniej 1 roku.

Realizacja niniejszego programu powinna odbywać się w oparciu o następujące procedury
osiągania celów:
• gromadzenie informacji na określone tematy z prasy, TV, radia, książek, materiałów źródłowych,
• organizowanie wycieczek, spotkań, lekcji, spacerów po mieście,
• przeprowadzanie rozmów, ankiet i wywiadów,
• analizowanie i wykorzystywanie zebranych wiadomości,
• analizowanie zdjęć, planów, map i przewodników,
• wykonanie „gazetek tematycznych” plakatów, organizację spotkań, występów i wystaw,
• organizację i przeprowadzenie zbiórki makulatury, puszek aluminiowych lub innych surowców
wtórnych w szkole,
• spotkania z przedstawicielami zawodów, organizacji i instytucji ekologicznych oraz instytucji
związanych z gospodarką wodną,
• zwiedzanie ogrodu zoologicznego, botanicznego, muzeów i wystaw,
• uczestnictwo w akcjach proekologicznych takich jak Sprzątanie świata, Dzień Ziemi,
• oglądanie filmów dydaktycznych np. „Skąd się bierze woda w kranie?”,
• wykonywanie szacunkowych pomiarów i obserwacji,
• wykonanie zielników, dokumentacji fotograficznej i plastycznej,
• wykonanie prospektu, plakatu, albumu, zielnika, folderu, hasła reklamowego,
• przygotowanie, zorganizowanie lub udział w konkursach plastycznych, fotograficznych i innych,
• stosowanie aktywnych metod nauczania tj. gra edukacyjna, wywiad, praca w grupach, debata,
metoda projektu, drama, dyskusje,
• inne procedury zaproponowane przez nauczycieli / animatorów.
Wybór proponowanych procedur powinien odbywać się w zależności od poziomu edukacyjnego,
założonego celu zajęć, możliwości finansowych, czasowych i lokalowych z uwzględnieniem wieku i
liczebności grupy.
Te same procedury mogą być w miarą potrzeby, stosowane wielokrotnie.
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Działania praktyczne

   

Blok - Gospodarka odpadami
•
•
•
•
•
•

Udział w Akcji „Sprzątanie świata - Polska”.
Segregacja odpadów - organizowanie zbiórek surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych.
Zajęcia terenowe w obiektach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Konkursy plastyczne i literackie.
Wyposażenie przedszkoli i szkół podstawowych w pomoce edukacyjno - dydaktyczne.
Konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych na temat „Co mogą zrobić
dzieci, by Ziemi nie zaśmiecić?”.

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Blok - Ochrona przyrody



• Opracowanie raportu o stanie środowiska i jego zasobach w Dzielnicy
Targówek.
• Pomoc placówkom oświatowym w zagospodarowaniu terenów przyszkolnych
przez zadrzewienie (nowe nasadzenia).
• Promocja dzielnicowych terenów atrakcyjnych przyrodniczo.
• Wyznaczanie i urządzanie ścieżek przyrodniczych.
• Dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych (tzw. „Zielonych szkół”) w celu realizacji zadań określonych w Dzielnicowym Planie Edukacji Ekologicznej.
• Prowadzenie kampanii ekologicznych.
• Warsztaty szkoleniowe dla nauczycielii uczniów z cyklu „Ekosystem miejski znaczenie zieleni miejskiej”.
• Udział w Akcji „Dzień Ziemi”.
• Konkursy plastyczne i literackie.
• Organizacja spotkań z ludźmi związanymi z ochroną przyrody.
Blok - Opieka nad zwierzętami
• Pomoc bezdomnym zwierzętom - na terenie dzielnicy oraz w schroniskach,
organizacja zbiórek karmy, naczyń, pieniędzy.
• Dokarmianie bezdomnych zwierząt oraz ptaków - Akcja „Zimowa stołówka”.
• Organizacja przeglądu inscenizacji nt. „Człowiek jest odpowiedzialny za to co
oswoił”.
• Organizacja debat - „Schroniska dla bezdomnych zwierząt - tak czy nie?”.
• Cykl zdjęć „Rola i funkcja współczesnego ogrodu zoologicznego”.
• Konkursy plastyczne i literackie.
Blok - Gospodarka wodna
• Wisła - królowa polskich rzek i jej znaczenie dla mieszkańców Warszawy - „płyniemy palcem po
mapie, statkiem po Wiśle”.
• „Woda w sieci” - sieć hydrograficzna Dzielnicy Targówek, Warszawy, Mazowsza, Polski, gospodarowanie i wykorzystanie wód (turystyka, wypoczynek, żegluga, rybołówstwo) - wycieczki lokalne - Kanał
Bródnowski, Zaciszański, Żerański, Zalew Zegrzyński - Bugo-Narew, wyjazdy - Biebrzański Park
Narodowy, Jeziora i Kanały Mazurskie.
• Poznawanie cieków wodnych dzielnicy i ich związków z rzeką - wycieczka wzdłuż Kanału
Bródnowskiego.
• Ochrona przed powodzią i suszą - rola zabudowy hydrotechnicznej - wycieczki w rejon Portu
Czerniakowskiego (urządzenia przeciwpowodziowe, port-sport - Harcerska Stanica Wodna).
• „Skąd mamy wodę w kranie” - miejsca poboru i uzdatniania wody pitnej - wycieczki do „Grubej
Kaśki”, Filtrów Warszawskich i ujęcia wody oligoceńskiej.
• Przegląd urządzeń służących do poboru wody w przedszkolu / szkole / domu - poznanie sposobów
oszczędzania wody.
• Opracowanie raportu „Jak oszczędzamy wodą?”.
• Badanie jakości i stanu czystości wody - wycieczki do „Filtrów Warszawskich” SANEPIU, MPWiK.
• Ochrona i sposoby oszczędzania i oczyszczania wody - wizyta w Oczyszczalni Ścieków.
• „Żywa woda” rośliny i zwierzęta środowiska wodnego -wycieczka do akwarium w ZOO Warszawskim
lub sklepu akwarystycznego, wycieczka do ogrodu botanicznego.
• Woda na świecie - różnorodne postrzeganie wody - woda w bajkach i literaturze różnych narodów.
• Konkursy plastyczne i teatralne.
• Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i animatorów z cyklu „Prawo do wody i dla wody”.

Bloki tematyczne i zagadnienia do realizacji    
POZIOM I.
Przedszkola i wiek wczesnoszkolny - nauczanie zintegrowane (klasy I-III)
„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas”
Florian Plit

Cele edukacyjne:
Realizacja treści Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej na tym poziomie ma na celu:
• poznanie i zrozumienie podstawowych związków i współzależności zachodzących między
środowiskiem a człowiekiem,
• kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i oceny stanu środowiska,
• kształtowanie umiejętności samodzielnego wyciągania i formułowania wniosków dotyczących
przekształceń środowiska,
• uświadomienie zasad nienaruszalności praw przyrody i konieczności racjonalnego korzystania z jej
zasobów,
• poznanie podstawowych sposobów i metod ochrony środowiska,
• kształtowanie racjonalnego stosunku do przyrody,
• kształtowanie kultury obcowania z przyrodą podczas wycieczek i zajęć terenowych,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
• kształtowanie wartości etycznych i estetycznych przez uwrażliwienie na piękno przyrody,
• kształtowanie nowego stylu życia opartego na współistnieniu człowieka w harmonii ze środowiskiem
przyrodniczym.

Treści:
Gospodarka odpadami
- dbanie o czystość najbliższego otoczenia,
- co to są odpady i jak je segregować,
- ograniczanie ilość odpadów w moim domu,
- wpływ odpadów na moje zdrowie i środowisko, w którym żyję.
Ochrona przyrody
- właściwe zachowanie podczas wycieczek w teren,
- sposoby ochrony roślin i zwierząt,
- rośliny i zwierzęta mojego otoczenia.
Opieka nad zwierzętami
- dokarmianie ptaków zimą,
- opieka nad zwierzętami w domu,
- pies- przyjacielem i pomocnikiem człowieka,
- pomoc bezdomnym zwierzętom.
Gospodarka wodna
- Wisła - królowa polskich rzek,
- znaczenie wody dla człowieka i przyrody,
- znaczenie rzeki dla mieszkańców Warszawy,
- niebezpieczeństwa związane z wodą - powódź, susza, lawiny
błotne,
- uczmy się pływać - rekreacja, wypoczynek i turystyka wodna,
- zbiorniki wodne mojej okolicy, regionu,
- świat roślin i zwierząt zbiornika wodnego,
- kto i czym zanieczyszcza wodę?,
- sposoby oszczędzania wody w moim domu.

WARSZAWA-TARGÓWEK
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Osiągnięcia:
•
•
•
•

umiejętność obserwowania składników środowiska i ich opis,
gromadzenie i integrowanie wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk,
umiejętność dostrzegania i oceny postaw własnych na środowisko,
rozbudzenie zainteresowania i troski o miejsce w którym żyję (osiedle, dzielnicę).

Propozycja tematyki spotkań edukacyjnych:

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Blok - Gospodarka odpadami
1. Pojęcie i charakterystyka odpadów domowych (rysunki pomocnicze). Co w domu wrzucamy do kosza
na śmieci? Odpady niebezpieczne występujące w odpadach domowych - przedszkola, klasy I i II.
2. Droga postępowania z odpadami (gromadzenie, wywóz, odzysk, unieszkodliwianie). Co się dzieje z
odpadami powstałymi w naszych domach? - klasy I i II.
3. Podział i segregacja odpadów domowych (rysunki pomocnicze). Jakie odpady można powtórnie
wykorzystać, które nie nadają się do tego, a które są odpadami niebezpiecznymi? - klasa II.
4. Odpady komunalne. Jakie odpady poza domowymi wchodzą w skład odpadów komunalnych? - klasy
III.
5. Zagrożenia stwarzane przez nieprawidłowe gospodarowanie odpadami. Co nam grozi, jeśli
nieprawidłowo postępujemy z odpadami? - klasa I, II, III.
6. Metody gromadzenia odpadów, selektywna zbiórka. Oglądanie i omawianie wybranych punktów
gromadzenia odpadów - klasa I, II, III.
7. Akcje, konkursy plastyczne i literackie, imprezy - wg scenariusza nauczycieli.
Przedszkola i Klasa I
1. Odpady domowe. Co w domu wrzucamy do kosza na śmieci (zestaw rysunków obrazujących rodzaje
odpadów domowych)?
2. Odpady niebezpieczne występujące w odpadach domowych.
3. Droga postępowania z odpadami (gromadzenie, wywóz, odzysk, unieszkodliwianie). Co się dzieje z
odpadami powstałymi w naszych domach?
4. Akcje, konkursy plastyczne i literackie, imprezy - wg scenariusza nauczycieli.
Klasa II
1. Krótkie przypomnienie zakresu klasy I (co jest w odpadach domowych i co się z nimi dzieje?).
2. Podział i segregacja odpadów domowych (wspomaganie rysunkami) - jakie odpady można
powtórnie wykorzystać, które nie nadają się do tego, a które są odpadami niebezpiecznymi.
3. Akcje, konkursy plastyczne i literackie, imprezy - wg scenariusza nauczycieli.
Klasa III
1. Odpady komunalne. Jakie odpady poza domowymi wchodzą w skład odpadów komunalnych?
2. Metody gromadzenia odpadów, selektywna zbiórka.
3. Oglądanie i omawianie wybranych punktów gromadzenia odpadów.
4. Zagrożenia stwarzane przez nieprawidłowe gospodarowanie odpadami. Co nam grozi, jeśli
nieprawidłowo postępujemy z odpadami?
5. Akcje, konkursy plastyczne i literackie, imprezy - wg scenariusza nauczycieli.
Blok - Ochrona przyrody
1. Ochrona i kształtowanie środowiska - cechy przyrodnicze najbliższego otoczenia - przedszkola,
klasy I, II i III.
2. Jak wpływamy na elementy najbliższego otoczenia i co możemy zrobić dla jego rozwoju i ochrony przedszkola, klasy I,II i III.
3. Zajęcia terenowe (ogródek, łąka, park, las)- przedszkola, klasy I, II i III.
Przedszkola i Klasa I
1. Co nas otacza - poznajemy elementy przyrodnicze i cechy charakterystyczne najbliższego otoczenia
- ogródek przedszkolny, najbliższy park lub skwer.
2. Co można chronić, jak i dlaczego - przykłady ochrony drzew, krzewów i trawników (osłony, barierki,
tabliczki informacyjne).
3. Czym różni się trawnik od łąki i nasz ogródek i park od lasu - zajęcia terenowe.
Klasa II
1. Co nas otacza - poznajemy elementy przyrodnicze i cechy charakterystyczne naszej Dzielnicy - Las
Bródnowski, zieleń wzdłuż cieków wodnych (nad Kanałem Bródnowskim, Zaciszańskim i innymi).


2. Co można chronić, jak i dlaczego - formy ochrony przyrody, czy w naszej Dzielnicy występują
gatunki objęte ochroną, pomniki przyrody, tereny chronione?
3. Jak człowiek wpływa na środowisko przyrodnicze - elementy naturalne i elementy antropomorficzne
w krajobrazie naszej Dzielnicy.
Klasa III
1. Co nas otacza - poznajemy elementy przyrodnicze i cechy charakterystyczne naszego miasta Puszcza Kampinoska, zieleń nad brzegami Wisły.
2. Co można chronić, jak i dlaczego - szukamy nowych pomników przyrody w naszej Dzielnicy.
3. Wzajemne relacje człowiek - środowisko i wpływ środowiska na zdrowie człowieka.
Blok - Opieka nad zwierzętami
1. Potrzeby i prawa zwierząt domowych - jak opiekować się nimi w domu- przedszkola, klasy I, II i III.
2. Obowiązki właścicieli zwierząt domowych - przedszkola, klasy I, II i III.
3. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę w mieście - przedszkola, klasy I, II i II.
Przedszkola i Klasa I
1. Nasze zwierzęta - poznajemy zwierzęta domowe i przedstawiamy naszych przyjaciół.
2. Czego potrzebują zwierzęta - poznajemy warunki życiowe i potrzeby żywieniowe różnych zwierząt
domowych (spotkanie z weterynarzem).
3. Zima w mieście - jak, kiedy i dlaczego trzeba dokarmiać ptaki w mieście.
Klasa II
1. Nasze zwierzęta-poznajemy zwierzęta hodowlane (wizyta w stajni, gołębniku i kurniku).
2. Czego potrzebują zwierzęta - poznajemy warunki życiowe i potrzeby żywieniowe różnych zwierząt
hodowlanych.
3. Zima w mieście - co zrobić, gdy spotkamy bezpańskiego kota lub psa.
Klasa III
1. Nasze zwierzęta - poznajemy dziko żyjące zwierzęta naszych pól i lasów.
2. Czego potrzebują zwierzęta - poznajemy warunki życiowe i potrzeby żywieniowe różnych dziko
żyjących zwierząt.
3. Zima w mieście - jak, kiedy i dlaczego trzeba dokarmiać zwierzęta w lesie (oglądamy paśnik w Lesie
Bródnowskim / spotkanie z leśnikiem).
Blok - Gospodarka wodna

Przedszkola i Klasa I
1. Dlaczego Wisła jest królową polskich rzek? - Warszawa leży nad Wisłą - legendy i podania o Wiśle.
2. Znaczenie wody dla człowieka i przyrody - do czego potrzebne są kałuże?
3. Świat roślin i zwierząt zbiornika wodnego - nasze akwarium lub wizyta w najbliższym sklepie
zoologicznym / akwarystycznym.
4. „Co się dzieje, gdy woda zleje” - przeprowadzamy proste doświadczenia dotyczące oddziaływania
wody na różne materiały, przedmioty i rośliny.
5. „W wodzie i nad wodą”- poznajemy zasady bezpieczeństwa.
Klasa II
1. Znaczenie rzeki dla mieszkańców Warszawy i naszej Dzielnicy - czy Dzielnica Targówek leży nad
Wisłą?
2. Znaczenie wody dla człowieka i przyrody - dlaczego trzeba chronić rzekę i jak oszczędzać wodę?
3. Świat roślin i zwierząt cieku wodnego - porównanie cieków naturalnych i sztucznych - co żyje w
rzece i kanałach wodnych (na przykładzie Kanału Bródnowskiego)?
4. Powodzie małe i duże - poznajemy skutki powodzi i rodzaje zabezpieczeń - spotkanie z
przedstawicielem R.Z.G.W.
5. „W wodzie i nad wodą”- nauka pływania - zajęcia na basenie.

WARSZAWA-TARGÓWEK

1. Wisła - królowa polskich rzek - poznajemy największą rzekę naszego kraju (źródła, przebieg,
główne dopływy, miasta nad Wisłą) - przedszkola, klasy I, II i III.
2. Poznajemy znaczenie wody dla człowieka i przyrody- przedszkola, klasy I, II i III.
3. Cieki i zbiorniki wodne mojej okolicy, dzielnicy, miasta - przedszkola, klasy I, II i III.
4. Dlaczego woda może być groźna - powódź i jej skutki. Jak ludzie chronią się przed powodzią przedszkola, klasy I, II i III.
5. „Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal” - poznajemy dyscypliny sportów wodnych - przedszkola,
klasy I, II i III.



dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Klasa III
1. Znaczenie rzeki dla mieszkańców Mazowsza - czy można złapać wodę w sieć? (poznajemy pojęcie
sieć wodna i system cieków naturalnych w naszym województwie).
2. Znaczenie wody dla człowieka i przyrody - jak oszczędzać wodę w domu.
3. Dlaczego woda musi być czysta ? Kto i czym zanieczyszcza wodę ? Co mogę zrobić żeby woda była
czysta.
4. Dokąd sięgała woda ? - powodzie w historii Warszawy - wycieczka do wodowskazu nad Wisłą.
5. Kajakiem czy łodzią - poznajemy dyscypliny sportów wodnych- wizyta w wodniackim klubie
sportowym.

SZLAK WODNY IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO
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POZIOM II.
Szkoły podstawowe - klasy IV-VI
„Piękno tej ziemi skłania mnie
do wołania o jej zachowanie
dla przyszłych pokoleń.
Jeżeli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi”
Ojciec św. Jan Paweł II

Cele edukacyjne:
Utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na I poziomie edukacyjnym w zakresie zagadnień dotyczących
tzw. perspektywy środowiskowej :
• poznanie i zrozumienie podstawowych związków i współzależności zachodzących między
środowiskiem a człowiekiem,
• kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i oceny stanu środowiska,
• kształtowanie umiejętności samodzielnego wyciągania i formułowania wniosków dotyczących
przekształceń środowiska,
• uświadomienie zasad nienaruszalności praw przyrody i konieczności racjonalnego korzystania z jej
zasobów,
• poznanie podstawowych sposobów i metod ochrony środowiska,
• kształtowanie racjonalnego stosunku do przyrody,
• kształtowanie kultury obcowania z przyrodą podczas wycieczek i zajęć terenowych,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
• kształtowanie wartości etycznych i estetycznych przez uwrażliwienie na piękno przyrody,
• kształtowanie nowego stylu życia opartego na współistnieniu człowieka w harmonii ze środowiskiem
przyrodniczym.

Treści:
Gospodarka odpadami
- Akcja „Sprzątanie świata - Polska”,
- segregacja odpadów i zbieranie surowców wtórnych,
- jak ograniczyć ilość odpadów?
- „dzikie wysypiska” w mojej dzielnicy.

Opieka nad zwierzętami
- pomoc zwierzętom w różnych porach roku,
- wykorzystywanie zwierząt przez człowieka,
- mój ulubieniec i przyjaciel w domu,
- człowiek przyjacielem zwierząt?
Gospodarka wodna
- występowanie wody na Ziemi,
- obieg wody w przyrodzie,
- zasoby wody na Ziemi,
- znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt,
- zbiorniki wodne na terenie mojej dzielnicy, miasta i Polski,
- konieczność ochrony wody przed zanieczyszczeniami,
- racjonalne i oszczędne korzystanie z wody,
- działalność oczyszczalni ścieków,
- profilaktyka przeciwpowodziowa,
- ekologia i rekreacja.

WARSZAWA-TARGÓWEK

Ochrona przyrody
- formy ochrony przyrody w mojej najbliższej okolicy, mieście i
wybranych rejonach Polski,
- ekosystem miejski - znaczenie terenów zielonych,
- rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt,
- rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt z innych rejonów świata,
- Dzień Ziemi - zróbmy coś dla naszej planety.
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Osiągnięcia:
•
•
•
•
•

całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej,
umiejętność obserwowania składników środowiska i ich opis,
postrzeganie, gromadzenie i integrowanie wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk,
umiejętność dostrzegania i oceny postaw własnych i wpływu człowieka na środowisko,
rozbudzenie zainteresowania i troski o miejsce w którym żyję (dzielnicę - miasto - region).

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Założono, że po realizacji treści programu na I i II poziomie edukacyjnym,
uczeń potrafi:
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• scharakteryzować pod względem przyrodniczym i geograficznym - Dzielnicę Targówek, Warszawę i
Mazowsze,
• rozpoznać znaki identyfikujące dzielnicę, miejscowość, region,
• posługiwać się mapą i planem miasta,
• wyjaśnić pojęcia: ekologia, ekosystem, bioróżnorodność, degradacja środowiska, rekultywacja,
smog, ściek, decybele, odpady, recykling, segregacja, kompostowanie, ochrona przyrody, park
narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, użytek ekologiczny, pomnik przyrody, ciek wodny,
klasa czystości wód, oczyszczanie biologiczne, oczyszczanie chemiczne, oczyszczanie mechaniczne,
• wymienić nazwiska znanych Polaków pochodzących z Targówka, związanych z dzielnicą lub
pochowanych na Cmentarzu Bródnowskim,
• wykonać album, prospekt, folder informacyjny o dzielnicy, zorganizować wystawę tematyczną o
sprawach lokalnych,
• rozpoznać na fotografii lub filmie charakterystyczne miejsca oraz budowle Targówka, Warszawy i
Mazowsza,
• wskazać pomniki przyrody i obszary objęte ochroną na terenie dzielnicy oraz przykłady takich
obiektów na terenie miasta i województwa,
• opowiedzieć kilka najbardziej znanych warszawskich legend,
• wytłumaczyć znaczenie osady Bródno i uzasadnić lokalizację Warszawy oraz usytuowanie Starego
Miasta,
• scharakteryzować budowę geologiczną doliny Wisły i Skarpy Warszawskiej oraz wymienić główne
obiekty położone na krawędzi Skarpy,
• wykonać zielnik oraz rozpoznać gatunki drzew rosnących w Lesie Bródnowskim, Parku Bródnowskim
/ Parku Wiecha,
• odnaleźć na planie dzielnicy i miasta miejsca służące do wypoczynku, rekreacji i zwiedzania,
• wskazać miejsca związane z uprawianiem sportów wodnych i przystosowane do wypoczynku nad
wodą oraz zaplanować wycieczkę wybranym szlakiem wodnym,
• zaplanować wycieczkę rowerową po dzielnicy, prawobrzeżnej Warszawie i okolicy,
• ułożyć hasło i zaplanować działania promujące różnorodność przyrody i ochronę środowiska
oraz Dzielnicę Targówek,
• wskazać na mapie główne rzeki i ich dopływy oraz zbiorniki i urządzenia wodne w Warszawie i
województwie mazowieckim oraz wskazać ujęcia wody pitnej dla miasta,
• wskazać na planie dzielnicy i miasta budowle, urządzenia wodne i przeciwpowodziowe,
• przeprowadzić szacunkowe badanie zużycia wody w domu rodzinnym,
• przeprowadzać proste obserwacje i pomiary przyrodnicze,
• przeprowadzić wywiad, ankietę i uogólniać wnioski,
• interpretować dane, korzystać z tekstów, tabel i map,
• dostrzegać potrzebę oszczędnego gospodarowania woda i energią w domu,
• zorganizować i przeprowadzić zbiórkę surowców wtórnych,
• wskazać przykłady zmian w środowisku na terenie dzielnicy, które nastąpiły na skutek działalności
człowieka,
• sprawować opiekę nad terenami zielonymi wokół domu, szkoły,
• sprawować opiekę nad zwierzętami domowymi i podjąć działania związane z zapewnieniem pomocy
zwierzętom bezdomnym.

Propozycja tematyki spotkań edukacyjnych:
Blok - Gospodarka odpadami
1. Cel selektywnej zbiórki i odzysku odpadów (podkreślenie konieczności, podanie przyczyn i
przykładów) - klasa IV.
2. Gromadzenie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
(przykłady) - klasa IV.
3. Cel wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (podkreślenie
konieczności, podanie przyczyn i przykładów). Przykład dalszej drogi postępowania z wybranymi

wydzielonymi odpadami niebezpiecznymi - klasa IV.
4. Hierarchia postępowania z odpadami - klasa V.
5. Przykład recyklingu i powtórnego wykorzystania wybranych wydzielonych odpadów
(pokazanie przedmiotów wykonanych z przetworzonych odpadów) - klasa V.
6. Unieszkodliwianie odpadów (na czym polega, jaki ma cel, podstawowe technologie) Kolejność
postępowania (pomocnicze rysunki, schematy). Rola składowania odpadów. Pojęcie odpadów
technologicznych -klasa V.
7. Schemat prawidłowej gospodarki odpadami - klasa VI.
8. Istniejący schemat gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Jak aktualnie w Polsce
postępuje się z odpadami komunalnymi (% wykorzystania poszczególnych technologii unieszkodliwiania
odpadów) - klasa VI.
9. Aktualnie istniejący i planowany system gospodarki odpadami w Warszawie. Uświadomienie
ilości odpadów powstających w gospodarstwie domowym i ilości odpadów dowożonych do zakładów
unieszkodliwiania - klasa VI.
Klasa IV
1. Cel selektywnej zbiórki i odzysku odpadów (podkreślenie konieczności, podanie przyczyn i
przykładów).
2. Gromadzenie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
(przykłady).
3. Cel wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
(podkreślenie konieczności, podanie przyczyn i przykładów).
4. Przykład dalszej drogi postępowania z wybranymi wydzielonymi odpadami niebezpiecznymi.
5. Akcje, konkursy plastyczne i literackie, imprezy - wg scenariusza nauczycieli.
Klasa V
1. Hierarchia postępowania z odpadami.
2. Przykład recyklingu i powtórnego wykorzystania wybranych wydzielonych odpadów
(pokazanie przedmiotów wykonanych z przetworzonych odpadów).
3. Unieszkodliwianie odpadów (na czym polega, jaki ma cel, podstawowe technologie). Kolejność
postępowania (pomocnicze rysunki, schematy). Rola składowania odpadów. Pojęcie odpadów
technologicznych.
4. Akcje, konkursy plastyczne i literackie, imprezy - wg scenariusza nauczycieli.
Klasa VI
1. Schemat prawidłowej gospodarki odpadami.
2. Model gospodarki odpadami w Polsce i zakres jego realizacji (% wykorzystania poszczególnych
technologii unieszkodliwiania odpadów).
3. Aktualnie istniejący i planowany system gospodarki odpadami w Warszawie.
4. Uświadomienie ilości odpadów powstających w gospodarstwie domowym i ilości odpadów
dowożonych do zakładów unieszkodliwiania.
5. Akcje, konkursy plastyczne i literackie, imprezy - wg scenariusza nauczycieli.

1. Cele i formy ochrony przyrody w Polsce (dlaczego chronimy przyrodę, co może podlegać ochronie,
jak można chronić przyrodę) - klasa IV.
2. Ochrona prawna i działania społeczne - jakie elementy przyrody mogą być objęte ochroną prawną,
działania i organizacje społeczne - klasa IV.
3. Charakterystyka krajobrazu miasta, terenów podmiejskich i wsi - podobieństwa i różnice, źródła
różnorodności - klasa V.
4. Charakter flory i fauny miasta, jakie gatunki roślin i zwierząt tworzą ekosystem miejski - klasa V.
5. Zieleń w miastach - typy, funkcje, rola i znaczenie miejskich terenów zieleni - klasa V.
6. Człowiek jako element ekosystemu miejskiego (wskazanie miejsca, roli i wpływu) - klasa VI.
7. Ochrona przyrody w innych krajach (chronione gatunki roślin i zwierząt z innych rejonów świata,
wskazanie na czym polega nasz udział w tej ochronie, informacja o obowiązujących przepisach) klasa VI.
8. Dzień Ziemi - omówienie roli, znaczenia i skali akcji, omówienie aktualnej tematyki (hasło roku) klasa IV,V,VI.
Klasa IV
1. Cele i formy ochrony przyrody w Polsce -dlaczego chronimy przyrodę, co może podlegać ochronie,
jak można chronić przyrodę.
2. Ochrona prawna i działania społeczne - jakie elementy przyrody mogą być objęte ochroną prawną,
działania i organizacje społeczne.

WARSZAWA-TARGÓWEK

Blok - Ochrona przyrody
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3. Obiekty i tereny chronione na terenie Dzielnicy Targówek, Warszawy i Mazowsza - znaczenie
ochrony pojedynczych elementów, obszarów, ciągów i systemów przyrodniczych.
4. Dzień Ziemi - omówienie roli, znaczenia i skali akcji, omówienie aktualnej tematyki (hasło roku).
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Klasa V
1. Charakterystyka krajobrazu miasta, terenów podmiejskich i wsi - podobieństwa i różnice, źródła
różnorodności (elementy tworzące krajobraz, typy krajobrazu, przyrodnicze elementy krajobrazu i
ich znaczenie).
2. Charakter flory i fauny miasta, jakie gatunki roślin i zwierząt tworzą ekosystem miejski.
3. Zieleń w miastach - typy, funkcje, rola i znaczenie miejskich terenów zieleni.
4. Dzień Ziemi - omówienie roli, znaczenia i skali akcji, omówienie aktualnej tematyki (hasło roku).
Klasa VI
1. Człowiek jako element ekosystemu miejskiego (pojęcie ekosystemu, elementy ekosystemu,
charakterystyka ekosystemu miasta, wskazanie miejsca, roli i wpływu człowieka).
2. Ochrona przyrody w innych krajach - poznajemy chronione gatunki roślin i zwierząt z innych
rejonów świata, wskazanie na czym polega nasz udział w tej ochronie, informacja o obowiązujących
przepisach (obowiązek rejestracji zwierząt obcych gatunków, zakaz przywozu towarów wykonanych
ze skór i kości niektórych zwierząt).
3. Tereny zieleni naszej dzielnicy - wiadomości o liczbie i rodzaju obiektów, ich położeniu oraz
znaczeniu przyrodniczym i funkcjonalnym (lasy, parki, zieleńce, skwery, zieleń osiedli
mieszkaniowych, zieleń uliczna, zieleń przy obiektach oświatowych i sportowych, cmentarze).
4. Dzień Ziemi - omówienie roli, znaczenia i skali akcji, omówienie aktualnej tematyki (hasło roku).
Blok - Opieka nad zwierzętami
1. Potrzeby i prawa zwierząt hodowlanych, obowiązki właścicieli zwierząt - zwierzęta hodowlane w
mieście - klasy IV.V.VI.
2. Potrzeby i prawa zwierząt dziko żyjących - dzikie zwierzęta w mieście - klasy IV.V.VI.
3. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę w mieście - klasy IV.V.VI.
Klasa IV
1. Zwierzęta hodowlane w mieści (czy w dzielnicy i mieście są utrzymywane zwierzęta hodowlane, jakie
to zwierzęta, do czego służą nam zwierzęta - wykorzystanie zwierząt przez człowieka).
2. Dzikie zwierzęta w mieście - jakie zwierzęta możemy zaobserwować / spotkać w naszej dzielnicy, czy
ich zachowanie zostało zmienione przez warunki w jakich żyją, w jaki sposób, jak możemy pomóc
tym zwierzętom - a może tylko nie przeszkadzać (zajęcia terenowe w Parku Bródnowskim / Parku im.
Wiecha).
3. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę w mieście - akcja dokarmiania ptaków / zwierząt.
Klasa V
1. Potrzeby zwierząt - zależność potrzeb i możliwości ich zaspakajania od gatunku, charakteru i miejsca życia / występowania zwierząt, warunków środowiska oraz pór roku. (spotkanie z hodowcą /
weterynarzem / leśnikiem).
2. Dzikie zwierzęta w mieście - jakie zwierzęta możemy zaobserwować / spotkać w Warszawie, czy jest
to ich stałe / czasowe miejsce pobytu, skąd migrują, czy ich zachowanie zostało zmienione przez
warunki w jakich żyją, w jaki sposób, jak możemy pomóc tym zwierzętom - a może tylko nie
przeszkadzać (zajęcia terenowe w Lesie Bródnowskim, w Lesie im. Króla Sobieskiego, w Lesie im.
Matki Mojej - Wawer).
3. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę w mieście - akcja dokarmiania ptaków / zwierząt.
Klasa VI
1. „Koń dorożkarski” - zwierzęta pracujące i ich prawa (informacje o aktualnych przepisach
dopuszczających wykorzystywanie zwierząt przez człowieka, co wolno a co jest zakazane, kto i jak
może pomóc zwierzętom źle traktowanym).
2. Dzikie zwierzęta w mieście - jakie zwierzęta możemy zaobserwować / spotkać w Warszawie i
okolicach, czy jest to ich stałe / czasowe miejsce pobytu, skąd migrują, czy ich zachowanie
zostało zmienione przez warunki w jakich żyją, w jaki sposób, jak możemy pomóc tym zwierzętom
- a może tylko nie przeszkadzać (zajęcia terenowe w nadwiślańskiej strefie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu / Mazowieckim Parku Krajobrazowym / Puszczy Kampinoskiej).
3. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę w mieście - akcja dokarmiania ptaków / zwierząt.
Blok - Gospodarka wodna
1. Woda jako dziedziczone dobro - występowanie i zasoby wody na Ziemi, co oznacza pojęcie dobry
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stan wód, cieki i zbiorniki wodne na terenie mojej dzielnicy, miasta i Polski (ilość, jakość, układ) klasy IV,V,VI.
2. Znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt- planowanie gospodarowania wodami, rodzaje
użytkowania wód, znaczenie i ochrona jakości wód, konieczność ochrony wody przed zanieczyszczeniami, znaczenie ilości dostępnej wody, racjonalne i oszczędne korzystanie z wody - klasy IV,V,VI.
3. Profilaktyka przeciwpowodziowa a ekologia i rekreacja - działania przeciwpowodziowe,
prawidłowe zagospodarowanie stref przybrzeżnych i zalewowych, ekologia a działania przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne i ich obrzeża jako miejsca wypoczynku i rekreacji - klasy IV,V,VI.
Klasa IV
1. „Dokąd płynie woda - czy papierowa łódeczka dopłynie z Targówka do Białołęki?” - cykl obserwacji
wody w Kanale Bródnowskim / Zaciszańskim / innym wybranym na terenie Dzielnicy - poziom wody
/ przepływ / ciągłość (cykliczne zajęcia terenowe np. wiosna, lato, jesień, zima), zajęcia kameralne sieć hydrologiczna dzielnicy i prawobrzeżnej Warszawy- rysujemy drogę łódeczki.
2. „Wszystko co dobre szybko się kończy” - zasoby wodne Dzielnicy Targówek i Warszawy, czym się
różni woda w rzece, studni i w kranie?, co to jest woda oligoceńska i dlaczego tak chętnie z niej
korzystamy?, zasoby odnawialne i nieodnawialne wody?, sposoby na ochronę wód i oszczędzanie
wody.
3. „Wielka woda” - okresy występowania wysokich stanów wody, przyczyny okresowych powodzi,
pojęcie woda „stuletnia” i „tysiącletnia”, ochrona przed powodzią - wały przeciwpowodziowe, pojęcie
międzywala, zasady gospodarowania na brzegach rzek.

Klasa VI
1. „Dokąd płynie woda” - czy z Targówka można dopłynąć na Litwę, Białoruś a może jeszcze dalej?regiony wodne w Polsce, sieć hydrologiczna Regionu Wisły Środkowej: zakres terytorialny i
charakterystyka obszaru - rzeki i kanały, ogólny stan ekologiczny, elementy biologiczne, w tym
zagadnienia NATURA 2000, elementy techniczne- kanały, śluzy, stopnie wodne, zbiorniki, zajęcia
terenowe - zwiedzanie śluzy na Kanale Żerańskim oraz Portu Żerań (Konkurs na plan najciekawszej i
najdłuższej wyprawy drogą wodną).
2. „Wszystko co dobre szybko się kończy” - dobry stan wód - stan wód na Mazowszu i regionie Wisły
Środkowej, monitoring wód -diagnostyczny, badawczy i operacyjny, ekosystemy zależne od
wód, pojęcie potencjał ekologiczny, obszary chronione - ochrona i monitoring wód omawianego
obszaru(spotkanie z przedstawicielem IMiGW i / lub RZGW, WIOŚ).
3. „Młodzi projektanci” - zasady prawidłowego zagospodarowania stref przybrzeżnych i zalewowych,
zbiorniki retencyjne i ich obrzeża jako miejsca wypoczynku i rekreacji, planowanie zagospodarowania wybranego terenu nad wodą.
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Klasa V
1. „Dokąd płynie woda - czy z Targówka można dopłynąć na Mazury?” - cykl obserwacji wody w Kanale
Bródnowskim / Zaciszańskim / innym wybranym na terenie Dzielnicy lub miasta, prowadzenie i
analiza prostej dokumentacji - elementy hydromorfologiczne: poziom wody / przepływ /
ukształtowanie brzegów / ciągłość, ogólny stan ekologiczny, parametry fizyko-chemiczne
(cykliczne zajęcia terenowe np. wiosna, lato, jesień, zima), zajęcia kameralne - sieć hydrologiczna
Warszawy i Mazowsza - rysujemy sieć wodną / planujemy wycieczkę wybraną drogą wodną.
2. „Wszystko co dobre szybko się kończy” - wody podziemne, powierzchniowe, sztuczne i silnie
zmienione części wód powierzchniowych, pojęcie dobry stan wód, stan ilościowy, chemiczny, pojęcie
monitoringu wód - czy na terenie naszego miasta prowadzony jest monitoring wód, kto go prowadzi,
jak i po co? (spotkanie z przedstawicielem RZGW).
3. Akcja „Lodołamacz” - groźny lód, zima nad wodą - zasady bezpieczeństwa, przyczyny i charakterystyka zimowego zagrożenia powodziowego, profilaktyka i ochrona przeciwpowodziowa w zimie,
(wycieczka do Płocka / Włocławka lub spotkanie z przedstawicielem RZGW) czy wojsko może pomóc?
(zajęcia do przeprowadzenia w okresie zimowym, spotkanie z przedstawicielem lokalnej jednostki
wojskowej).
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POZIOM III.
Szkoły gimnazjalne
„Z tysięcy pięknych słów, listy pobożnych życzeń i długich deklaracji dotyczących poprawy stanu środowiska naszej Planety można by wnosić, że za chwilę będzie świetnie, a może jeszcze lepiej...
Rzeczywistości nie budują jednak słowa lecz działania, a o te znacznie trudniej. Pomysł może by się i
znalazł, ale zaraz mnożą się trudności - brak czasu,
brak pieniędzy, brak ...
Musimy być świadomi, że aby wartości ekologiczne uczynić żywą rzeczywistością trzeba nam pracy
nad sobą, pracy dla wielkich spraw publicznych.” (…)

Cele edukacyjne:

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego.
Poznanie różnorodności świata żywego oraz form ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.
Kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia.
Kształtowanie w uczniach gotowości uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
oraz ochrony środowiska przyrodniczego.
Uświadomienie wartości jaką jest własny region, kraj oraz czyste środowisko naturalne.
Kształtowanie postaw szacunku dla przyrody.
Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w Polsce.
Rozwijanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich zależności zachodzących pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym.
Wypracowanie umiejętności oraz nawyków postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne
zdrowie i środowisko naturalne.

Osiągnięcia:
• Ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich
wpływu na jakość życia.
• Umiejętność wyszukiwania środków zaradczych.
• Przewidywanie zmian w przyrodzie i w działaniach człowieka na podstawie uzyskanych informacji.
• Korzystanie z różnych źródeł informacji.
• Globalne spojrzenie na problemy związane z ochroną przyrody i bioróżnorodności gatunkowej.

Postawy:
• Przekonanie, że ludzkość jest częścią przyrody i jej postępowanie powinno być zgodne z prawami
natury.
• Świadomość wagi jakości podstawowych elementów środowiska globu ziemskiego, którego
zachowanie i racjonalne wykorzystanie jest zadaniem całej ludzkości.
• Aktywna postawa przeciwdziałania ujemnym skutkom cywilizacji oraz nieustanne doskonalenie
kultury obcowania z przyrodą.
• Afirmacja uznawanych przez innych racji oraz wartości dotyczących postępowania człowieka w
środowisku.
• Podziw i radość z otaczającego nas środowiska naturalnego.
• Optymizm wynikający z życia w harmonii z przyrodą oraz możliwości zachowania jej dla przyszłych
pokoleń.

Założenia realizacyjne:
• Zakres tematyczno - zadaniowy programu został opracowany przy założeniu, że powinien on pomagać w realizacji podstawowych zadań własnych gminy i obejmuje następujące bloki tematyczne:
- Gospodarka odpadami.
- Ochrona przyrody:
a) ochrona roślin,
b) ochrona zwierząt.
- Ochrona środowiska - woda, gleba, powietrze, hałas, promieniowanie jonizujące.
- Człowiek a środowisko.
• Szkoła przystępująca do realizacji PROGRAMU DZIELNICOWEGO, może realizować zadania
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edukacyjne sukcesywnie, w podstawowym zakresie, według zaproponowanego harmonogramu lub
wybrać jeden / dwa bloki tematyczne i realizować je w danym roku szkolnym w rozszerzonym
zakresie, co oznacza, że dzielnicowy program realizowany będzie w cyklu 3-letnim.
• W oparciu o program dzielnicowy, szkoły przygotowują PROGRAM SZKOLNY wraz ze szczegółowym
harmonogramem realizacji w roku szkolnym, który może być uzupełniany i aktualizowany co roku w
zależności od aktywności i potrzeb jednostki oświatowej.
• Zgodnie z założeniami szczegółowymi Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej, poniższe
tematy spotkań edukacyjnych przedstawiono bez podania metodyki ich realizacji. Przewiduje się,
że do każdego z tematów zostanie dobrana metodyka realizacji, inna niż wykład, o czasie trwania
około 15 minut.

Propozycja tematyki spotkań edukacyjnych:
Blok - Gospodarka odpadami

Propozycje tematów dodatkowych realizowanych fakultatywnie:
Tematy do realizacji przez klasy z programem autorskim, klasy profilowane, Szkolne Koła Zainteresowań
lub na zajęciach fakultatywnych:
1. Wywóz odpadów - metody wywozu, spotkanie z przedstawicielami firmy wywozowej, zwiedzanie
bazy firmy wywożącej odpady.
2. Zagadnienia dotyczące oczyszczania miasta - letnie i zimowe oczyszczanie.
3. Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii z odpadów (biogaz ze składowisk odpadów,
pryzmy energetyczne, paliwo z odpadów, biogaz z fermentacji osadów ściekowych).
4. Furany i dioksyny powstające w procesie spalania odpadów. Oczyszczanie gazów spalinowych.
Bezpieczeństwo spalania odpadów.
5. Inne technologie unieszkodliwiania odpadów.
6. Wpływ gospodarki odpadami na efekt cieplarniany.
7. Zagadnienia dotyczące unieszkodliwiania ścieków.
Blok - Ochrona przyrody - ochrona roślin i ochrona zwierząt
Tematy podstawowe:
1. Co rozumiemy pod pojęciem „przyroda”? - znaczenia i synonimy, definicje pojęć podstawowych środowisko - środowisko przyrodnicze, krajobraz - walory krajobrazowe. - klasa I.
2. Jakie mamy obowiązki w zakresie dbałości o przyrodę będącą elementem krajobrazu i dóbr
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Tematy podstawowe:
1. Co to są odpady, rodzaje odpadów, odpady komunalne, odpady niebezpieczne powstające w
strumieniu odpadów komunalnych, ilość powstających odpadów komunalnych, wpływ czynników na
ilości powstających odpadów komunalnych. Prognoza - klasy I, II i III.
2. Schemat prawidłowego postępowania z odpadami - klasa I.
3. Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego postępowania z odpadami - klasa I.
4. Cel i sposoby odzysku odpadów (metody gromadzenia odpadów, selektywna zbiórka, metody
segregacji odpadów, zakłady segregacji odpadów). Zrozumienie celowości segregacji odpadów i
wydzielania odpadów niebezpiecznych. - klasy I, II i III.
5. System gospodarki odpadami w Warszawie (istniejący i planowany) - klasy I, II i III.
6. Podstawowe tec hnologie unieszkodliwiania odpadów (hierarchia postępowania) - klasa II.
7. Na czym polega kompostowanie odpadów? Jakie są cele kompostowania odpadów? Jakie odpady
możemy kompostować? Czym jest kompost z odpadów? Pojęcie recyklingu organicznego - I klasa.
8. Zwiedzanie kompostowni odpadów - I klasa.
9. Dyskusja dotycząca kompostowania odpadów i zastosowanej technologii (po obejrzeniu
kompostowni) - I klasa.
10. Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów - II klasa (w ramach przypomnienia o technologii
unieszkodliwiania odpadów w drodze kompostowania).
11. Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Omówienie zagadnienia unieszkodliwiania odpadów poprzez
spalanie. Jakie odpady mogą być spalane? - II klasa.
12. Ochrona środowiska przy spalaniu odpadów - III klasa (w ramach przypomnienia o technologii
termicznego unieszkodliwiania odpadów).
13. Zwiedzanie spalarni odpadów - II klasa.
14. Dyskusja po zwiedzaniu spalarni odpadów - II klasa.
15. Zagadnienie unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie. Co to są składowiska odpadów?
Rodzaje składowisk odpadów. Bezpieczeństwo składowania odpadów. Jakich odpadów nie można
składować? - III klasa.
16. Wycieczka na składowisko odpadów - III klasa.
17. Dyskusja po wycieczce na składowisko - III klasa.
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lokalnych oraz dziedzictwem i bogactwem narodowym. - klasa I.
3. Dzieje prawnej ochrony przyrody w Polsce - zalążki czyli kiedy wprowadzono pierwotne formy,
pierwsze normy stanowione, ochrona nowożytna, teoretyczna koncepcja prawa ochrony przyrody. klasa I.
4. Cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu, na czym polega
ochrona przyrody - co, jak i dlaczego chronimy. - klasa I.
5. Związek ochrony przyrody z działalnością człowieka - życiem codziennym, działalnością
gospodarczą i inwestycyjną, urbanistyką, architekturą i budownictwem, zagrożenia wynikające z
nie respektowania wymagań ochrony przyrody. - klasa II.
6. Ochrona prawna i społeczna przyrody - formy ochrony prawnej, rodzaj, ilość i charakterystyka,
ograniczenia działań i zachowań związane z poszczególnymi formami prawnej ochrony przyrody,
pojęcia - zakaz bezwzględny, zakaz względny, wyłączenie obowiązywania zakazów, zwolnienia od
zakazów, strefy ochrony. - klasa I, II.
7. Podstawy i zasady ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunkowej roślin i zwierząt, pojęcia - ochrona
całkowita, ochrona częściowa, ostoja, strefa ochrony ostoi. - klasa II.
8. Obszarowa ochrona przyrody - NATURA 2000, co to jest, jakie są jej założenia, efekty, skutki i
ograniczenia, najciekawsze, największe i najbliższe obszary. - klasa II.
9. Obszarowa ochrona przyrody - obszary morskie, definicje i podstawowe pojęcia: morze, morskie
wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączona strefa ekonomiczna, nadmorskie / morskie parki
narodowe w Polsce. - klasa II.
10. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt- pojęcie, rola, funkcje,
sposoby korzystania. - klasa III.
11. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień - pojęcia i definicje: zieleń, tereny zieleni, zadrzewienia,
parki wiejskie i gminne, prawa i obowiązki dotyczące drzew i krzewów, rekompensata przyrodnicza. klasa III.
12. Konsekwencje naruszania zasad ochrony i zakazów, niszczenie zieleni - drzew, krzewów i trawników
- co jest wykroczeniem a co przestępstwem, zwalczanie niewłaściwych zachowań i kary. - klasa III.
Propozycje tematów dodatkowych realizowanych fakultatywnie:
Tematy do realizacji przez klasy z programem autorskim, klasy profilowane, Szkolne Koła Zainteresowań
lub na zajęciach fakultatywnych:
1. Wykonywanie ochrony przyrody - Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej - podstawowe założenia, cele i programy.
2. Państwowy monitoring przyrodniczy jako element monitoringu środowiska w Polsce, podstawowe
rejestry - gdzie szukać informacji i dokumentacji dotyczącej zasobów, tworów i składników przyrody
(gminny, powiatowy, wojewódzki i krajowy rejestr form ochrony przyrody).
3. Państwowe służby ochrony przyrody - Służby Parku Narodowego, Straż Leśna, zadania i
kompetencje, kto może zostać strażnikiem, system szkolenia.
4. Tereny o szczególnych wartościach przyrodniczych - skupienia roślinności o szczególnej wartości z przyrodniczego punktu widzenia, tereny o walorach krajobrazowych i ekologicznych, tereny
masowych lęgów ptactwa, miejsca występowania skupień gatunków chronionych, tarliska, zimowiska, przepławki i miejsca masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych- pojęcia i przykłady.
5. Gospodarka wodna na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych - pojęcia: zmiana
stosunków wodnych, regulacja wód, melioracje, odwodnienia budowlane.
6. Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego obcych roślin, zwierząt, ryb i grzybów oraz ich form
rozwojowych - zakazy, przyczyny ich wprowadzenia i konsekwencje jakie może powodować ich nie
przestrzeganie.
7. Szkółki ogrodnicze, parki, ogrody i zadrzewienia oraz racjonalna gospodarka leśna i rolna wyłączenia z zakazu wprowadzania i przemieszczania roślin obcych gatunków, pojęcie introdukcji,
„paszport roślinny”.
8. Wykopaliska przyrodnicza - meteoryty, minerały i kopalne szczątki roślin i zwierząt, jak się
zachować w przypadku ciekawego odkrycia.
9. Organizacje społeczne działające na rzecz ochrony przyrody - LOP, OTOP, OTON i inne, cele, zadania,
metody działania i osiągnięcia.
Blok - Ochrona środowiska - woda, gleba, powietrze, hałas, promieniowanie jonizujące
Tematy podstawowe:
1. Pojęcie ochrony środowiska - znaczenie potoczne, definicja prawna, aspekty ochrony środowiska:
konserwacyjny, restytucyjny, prewencyjny, znaczenie podjęcia lub zaniechania działań (utrwalenie i
kontynuacja wiedzy z poprzedniego poziomu edukacyjnego) - klasa I.
2. Zrównoważony rozwój - racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami,
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, właściwy stan środowiska, przywracanie elementów do stanu
właściwego (poprzedniego, właściwego, zgodnego z prawem) - klasa I.
3. „10” podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju - kompleksowość, prewencji i przezorności,

planowości, prawa do informacji o środowisku, uczestnictwa społecznego, nieważności decyzji,
zanieczyszczający płaci, obowiązek stosowania metod referencyjnych - podstawowe pojęcia i
założenia ogólne - klasa I.
4. Ochrona kopalin i gleby - pojęcia: kopaliny, złoża, górotwór, podstawowe zasady prawidłowego
wykorzystania kopalin i gleby, prace geologiczne, eksploatacja złóż, wykorzystywanie górotworu i
podziemnych wykopalisk, użytkowanie powierzchni ziemi, rekultywacja, co każdy z nas może zrobić
żeby ochronić ziemię - klasa II.
5. Ochrona wód - na czym polega ochrona wód, określanie poziomów i badanie jakości wody, działania
zmierzające do utrzymania równowagi zasobów wodnych, co każdy z nas może zrobić żeby chronić
wody - klasa II.
6. Strefy i obszary ochronne wód - ochrona źródeł i ujęć wody, obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych, obszary zasilania wód podziemnych, strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej,
podstawowy katalog zakazów i ograniczeń - klasa II.
7. Ochrona powietrza - pojęcie emisji, źródła zanieczyszczenia, dopuszczalne poziomy
zanieczyszczenia, metody przeciwdziałania, co każdy z nas może zrobić żeby chronić powietrze
przed zanieczyszczeniem - klasa III.
8. Ochrona przed hałasem - stan akustyczny środowiska, podstawowe wiadomości o dźwięku dźwięki naturalne, wysokość i barwa dźwięków, tolerancja ludzkiego słuchy, co to jest hałas,
źródła i poziomy hałasu, hałas w dzień i w nocy - wielkości dopuszczalne, wpływ hałasu, sposoby
zapobiegania i przeciwdziałania skutkom uciążliwości akustycznych - klasa III.
9. Pola elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące - źródła i poziomy pól elektromagnetycznych i
jonizacji, wielkości dopuszczalne, bezpieczeństwo oraz ochrona życia i zdrowia ludzi - klasa III.
10. Formy udziału społeczeństwa w ochronie środowiska - świadomy konsument, dostęp do informacji,
konsultacje społeczne, aktywność ekologiczna, dlaczego warto się angażować? - klasa I, II, III.
Propozycje tematów dodatkowych realizowanych fakultatywnie:
1. Ochrona terenów leśnych i rolnych - pojęcie grunt rolny, grunt leśny, użytki, nieużytki, rekultywacja,
zasady ochrony, rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.
2. Planowanie w gospodarowaniu wodami i jego wpływ na stan i jakość wód, aspekty społeczne i ekonomiczne - Program wodno-środowiskowy kraju, strategia i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan ochrony przeciwpowodziowej regionu, plan przeciwdziałania skutkom suszy.
3. Państwowy monitoring wód jako element monitoringu środowiska w Polsce, podstawowe
rejestry - gdzie szukać informacji i dokumentacji dotyczącej zasobów wodnych, wykazy obszarów
chronionych.
4. Europejskie spojrzenie na gospodarowanie wodami - Ramowa Dyrektywa Wodna (RWD) równoprawne traktowanie użytkowników wód, ochrona zasobów wód i ekosystemów wodnych i
zależnych, jakość wody pitnej i kąpieliskowej, ograniczenie wpływu zanieczyszczeń rolniczych
(azotany), równowaga wodno - ściekowa.
5. Monitoring akustyczny - mapy akustyczne, hałas komunikacyjny i metody zabezpieczające przed
nadmiernym hałasem.
6. Państwowe Służby Ochrony Środowiska- Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja SanitarnoEpidemiologiczna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zarządy
Gospodarki Wodnej, Agencja Atomistyki i Inspekcja Dozoru Jądrowego.
7. Zawody związane z ochroną środowiska - szkoły, uczelnie, prasa i literatura tematu.

Tematy podstawowe:
1. Nisza ekologiczna człowieka - funkcjonowanie metapopulacji ludzkiej w środowisku - pojęcia:
populacja i metapopulacja, nisza podstawowa, ekstrema warunków środowiskowych w jakich
może żyć człowiek - woda, światło, temperatura, substancje chemiczne i pyły, promieniowanie,
pole elektromagnetyczne, składniki pokarmowe (ilość i jakość pożywienia), zagęszczenie populacji
(liczba, biomasa osobników) - klasa I.
2. Energia odnawialna- źródła i metody wykorzystania, energia słoneczna (kolektory słoneczne),
energia wiatru i wody (wiatraki, elektrownie wodne, młyny), energia roślinna (rośliny
energetyczne) biopaliwa - klasa I.
3. Odpowiedzialność człowieka za środowisko - działania stwarzające ryzyko szkody w środowisku pojęcie szkoda i ryzyko szkody, przykłady działań mogących powodować szkody, pogorszenie stanu
środowiska i przykłady działań mogących je spowodować - klasa II.
4. Odpowiedzialność człowieka za środowisko - zapobieganie powstawaniu szkód w środowisku,
zasady odpowiedzialności za szkody - wina, ryzyko, słuszność - klasa II.
5. Działania, na które trzeba mieć pozwolenie- rodzaje pozwoleń, kiedy można ograniczyć lub cofnąć
zgodę - klasa II.
6. Łowiectwo i wędkarstwo - myśliwy, wędkarz czy kłusownik, podstawowe zasady gospodarki
łowieckiej, ochrona zwierzyny, ptaków i ryb (okresy ochronne) - klasa III.
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7. Rolnictwo ekologiczne - cechy i podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego, naturalne metody
uprawy i ochrony roślin, tradycyjne metody konserwowania żywności - klasa III.
8. Rozwój motoryzacji i jego konsekwencje - naturalne środki lokomocji, transport spalinowy, wpływ
transportu na człowieka i środowisko - przecięcie tras wędrówek zwierząt / korytarzy ekologicznych, degradacja terenów cennych przyrodniczo, zanieczyszczenia komunikacyjne - tlenek azotu
(kwaśne deszcze), tlenek węgla, pył azbestowy (tarcze hamulcowe), skażenie ołowiem powietrza
i gleby, katastrofy i wypadki komunikacyjne, samochód a ukryte zagrożenia zdrowia - otyłość, zawał, nadciśnienie, koszty społeczne i socjologiczne, w tym planowanie miast i osiedli pod kątem
motoryzacji - klasa III.
9. Turystyka piesza - rowerowa - wodna, czynny wypoczynek i rekreacja w kontakcie z przyrodą podstawowe zasady zdrowego stylu życia - klasa I, II, III.
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Propozycje tematów dodatkowych realizowanych fakultatywnie:
1. Nisza ekologiczna człowieka - funkcjonowanie metapopulacji ludzkiej w środowisku, nierówny
dostęp do zasobów środowiska (wody, żywności), konkurencja czy solidarność w walce o dostęp do
ograniczonych zasobów naturalnych.
2. Oszczędne korzystanie z zasobów środowiska - świadomość konsumenta, ilość i jakość towarów i
usług, eko - znaki, czy pralnia może być chemiczna i ekologiczna?
3. Ochrona warstwy ozonowej - działania niszczące warstwę ozonową, skutki zniszczenia, metody
ograniczania niekorzystnego oddziaływania.
4. Katastrofy ekologiczne z udziałem niebezpiecznych substancji - w środowisku lądowym i
wodnym, zanieczyszczenie środowiska wodnego przez środki lokomocji (statki pasażerskie, rybackie i
handlowe, w tym tankowce do przewozu ropy naftowej), usuwanie odpadów ze statków,
zatapianie odpadów na dnie mórz, skażenie wody PCB (szkodliwe związki z grupy polichloropochodnych
bifenylu), morskie katastrofy ekologiczne.
5. Zagłada lasów tropikalnych i jej skutki, rolnicza dewastacja lasów - ekologiczne konsekwencje
(światowy bilans tlenu, bilans opadów atmosferycznych, pustynnienie globu).

6        Przykładowy ramowy harmonogram realizacji    
Ramowy harmonogram stanowi przykład rocznego harmonogramu realizacyjnego. Poniższy
wariant minimalny (uproszczony) może zostać wykorzystany do działań szkolnych lub też może być
rozbudowany a także całkowicie zmieniony, w zależności od potrzeb i możliwości szkoły.
Wrzesień

Cele:
• Kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego.
• Kształtowanie w uczniach właściwych postaw i poczucia odpowiedzialności
za swoje środowisko życia.
• Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody.
• Inspiracje i pobudzenie twórcze powiązane z tematyką ekologiczną.

Działania:
• Udział w Akcji „Sprzątania Świata - Polska” - sprzątanie wybranych terenów na obszarze dzielnicy, miasta lub okolic.
• Twórcze działania towarzyszące, zorganizowane dla uczniów szkoły lub we
współpracy z inną placówką / placówkami oświatowymi:
- pokaz lub przegląd filmów,
- konkurs plastyczny ukazujący cel i sens segregacji odpadów,
- kiermasz wyrobów wykonanych z „odpadów”, pokaz mody „odpadowej”,
- konkurs literacki o tematyce związanej z „hasłem roku”,
- happening z udziałem rodziców, sąsiadów i mieszkańców osiedla.
• Zorganizowanie szkolnej i / lub uczestnictwo w dzielnicowej / miejskiej imprezie podsumowującej Akcję.

Osiągnięcia:
• Umiejętność postrzegania i oceny zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku
działań zespołowych i indywidualnych oraz ich wpływu na jakość życia.
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz ochrony środowiska.
Październik

• Poznanie różnorodności świata żywego oraz form ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt.
• Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody.
• Uświadomienie występujących w Polsce zagrożeń środowiska przyrodniczego.
• Wypracowanie umiejętności oraz nawyków postępowania zgodnego z
zasadami dbałości o własne zdrowie i środowisko naturalne.

Działania:
• Wycieczka do Ogrodu Botanicznego:
- rozpoznawanie roślin różnych ekosystemów - zielniki - klasa II,
- poznawanie roślin leczniczych i użytkowych - gazetka szkolna, pokaz, degustacja - klasa II,
- ocena wpływu wybranych elementów środowiska (np. wód) na ekosystem - Koła Ekologiczne + wybrane klasy II,
- dbałość o otoczenie szkoły (nowe nasadzenia) - klasa III.

Osiągnięcia:
• Umiejętność obserwacji i przewidywania zmian w przyrodzie.
• Uświadomienie faktu, że populacja człowieka jest integralną częścią przyrody i podlega
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takim samym prawom.
• Optymizm wynikający z życia w harmonii z przyrodą oraz możliwość zachowania jej dla przyszłych
pokoleń.
• Podziw i radość z otaczającego nas środowiska naturalnego.
• Zrozumienie celowości właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i zapobiegania
szkodom w środowisku.
Listopad

Cele:
• Poznanie różnorodności flory i fauny oraz form ochrony gatunkowej roślin
i zwierząt.
• Globalne spojrzenie na problemy związane z ochroną przyrody i bioróżnorodności gatunkowej.

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Działania:
• Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego:
- poznawanie zwierząt żyjących w określonych warunkach siedliskowych,
strefach klimatycznych - klasa I,
- poznawanie gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem wymienionych
na tzw. czerwonej liście - drama, debata, pokaz - klasa II,
- ocena wpływu wybranych elementów środowiska (np. klimatu) na
ekosystemy - Koła Ekologiczne + wybrane klasy II.
• Pomoc zwierzętom w przetrwaniu zimy (wszystkie klasy I, II, III):
- gromadzenie karmy,
- budowa karmników,
- pomoc zwierzętom bezdomnym.
• Konkursy literackie, plastyczne i fotograficzne o zwierzętach (wszystkie klasy I, II, III).
• Zajęcia terenowe:
- zagrożenia wynikające z nieprawidłowego postępowania z odpadami (dla ludzi, zwierząt i
środowiska) - klasa III,
- cel i sposoby odzysku odpadów (metody i zakłady segregacji odpadów), zwiedzanie Zakładu
Segregacji Odpadów - klasa III.

Osiągnięcia:
• Optymizm wynikający z życia w harmonii z przyrodą oraz możliwość zachowania jej dla przyszłych
pokoleń.
• Świadomość znaczenia jakości podstawowych elementów środowiska i ich wpływu na dobrostan
zwierząt.
• Uznanie prawa innych gatunków do godnego życia i zaspakajania podstawowych potrzeb w
naturalnym lub zbliżonym do naturalnego środowisku.
Grudzień

Cele:
• Wypracowanie umiejętności oraz nawyków postępowania zgodnego z
zasadami dbałości o własne zdrowie i środowisko naturalne.
• Zrozumienie konieczności oszczędzania zasobów środowiska poprzez
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania
przedmiotów w ich „pełnym cyklu życia”.
• Zrozumienie i wyrobienie nawyków oceny ekologicznej kupowanych
towarów i usług (rozumienia eko-znaków i poszukiwanie towarów
oznaczonych).

Działania:
• Warsztaty na temat „eko -konsumcji”.
• Szkolny „stół odpadowy” - debata, prezentacje:
- hierarchia postępowania z odpadami,
- podstawowe technologie unieszkodliwiania odpadów,
- system gospodarki odpadami w moim domu, osiedlu, dzielnicy i mieście
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„Warszawski System Gospodarki Odpadami” - istniejący i planowany.
• Akcja Świąteczna - „Mam za dużo - chętnie się podzielę” - zbiórka zabawek, przyborów szkolnych
itp., na rzecz potrzebujących np. wybranego Domu Dziecka.

Osiągnięcia:
• Szacunek dla drugiego człowieka oraz norm którymi kieruje się on w życiu.
• Świadomość zagrożeń wynikających z rozrzutnego wykorzystywania zasobów środowiska.
• Wyrobienie umiejętności ograniczenia konsumpcji i dokonywania wyborów proekologicznych.
Styczeń

Cele:
• Osiągnięcie umiejętności nawiązywania kontaktów ze środowiskiem
lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich zależności zachodzących pomiędzy człowiekiem a
środowiskiem naturalnym.
• Wypracowanie umiejętności oraz nawyków postępowania zgodnego z
zasadami dbałości o własne zdrowie i środowisko naturalne.
• Aktywna postawa przeciwdziałania ujemnym skutkom cywilizacji oraz
nieustanne doskonalenie kultury obcowania z przyrodą.

Działania:
• Zdrowy styl życia - żywność ekologiczna (wystawa, konkurs kulinarny) klasa I.
• „Burza w szklance wody” - warsztaty na temat ochrony wód z udziałem przedstawicieli SANEPiU
i RZGW, badanie jakości wody, działania zmierzające do ochrony i utrzymania równowagi
zasobów wodnych, co każdy z nas może zrobić żeby chronić wody- wizyta w Muzeum Historycznym
m. st. Warszawy (Wisła na starej fotografii)- klasa II.
• Fakultatywne zajęcia terenowe - Ochrona środowiska przy spalaniu odpadów (technologie
unieszkodliwiania odpadów, ZUSOK) - klasa III.
• Człowiek dla człowieka - spotkanie integracyjne / ekologiczny bal przebierańców - klasa I,II,III.

Osiągnięcia:
• Rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania i promowanie zdrowego stylu życia wśród najbliższych.
• Pogłębienie wiedzy na temat znaczenia jakości wody i przekonanie, że każdy może podejmować
działania zmierzające do jej ochrony.
• Zrozumienie celowości recyklingu energetycznego oraz ograniczenie uprzedzeń związanych ze
spalaniem odpadów.
• Pogłębienie więzi środowiskowych.

Cele:
• Kształtowanie w uczniach gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz ochrony środowiska
przyrodniczego.
• Uświadomienie naturalnych walorów i wartości jakie posiada dzielnica, miasto i region oraz znaczenia ochrony środowiska naturalne przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym przekształceniem.
• Uświadomienie zagrożeń środowiska występujących w Polsce.

Działania:
• Organizacja szkolnej konferencji na temat „Zanieczyszczenia i niekorzystne zmiany w najbliższym otoczeniu i sposoby walki z nimi” - klasa II, III:
- zanieczyszczenie wody,
- zanieczyszczenie powietrza,
- zanieczyszczenie gleby,
- hałas,
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- pola elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące.
• Konkurs plastyczny - „Hałas NIE”.
• Warsztaty na temat ochrony środowiska przed hałasem (udział studentów lub pracowników uczelni
warszawskich oraz przedstawiciela WIOŚ:
- cechy dźwięków: natężenie miary dźwięku - skala dB i μPa, wysokość, barwa,
- komfort akustyczny - różnice między potocznym a ustawowym rozumieniem,
- hałas jako szkodliwy czynnik działający na zdrowie człowieka i przyrodę.
• Fakultatywne zajęcia terenowe / wycieczka - zwiedzanie „Filtrów Warszawskich”, oczyszczalni
ścieków, elektrociepłowni, spalarni odpadów.

Osiągnięcia:
• Umiejętność dostrzegania i oceny zmian zachodzących w środowisku w wyniku oddziaływania
człowieka i ich wpływu na jakość życia.
• Umiejętność poszukiwania i podejmowania działań zaradczych.
• Kompleksowe spojrzenie na problemy związane z ochroną środowiska i umiejętność dostrzegania
współzależności.
Marzec - Kwiecień

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Cele:
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• Poznawanie bioróżnorodności przyrodniczej oraz form ochrony
gatunkowej roślin i zwierząt.
• Kształtowanie w uczniach gotowości uczestniczenia w globalnym
rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska przyrodniczego.
• Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących na świecie.
• Kształtowanie postaw szacunku dla różnorodności i odmienności.

Działania:
• Formy ochrony przyrody - Spotkanie z przedstawicielem instytucji związanej z ochroną przyrody - Formy ochrony przyrody klasa II:
- Pomniki przyrody,
- Rezerwaty przyrody,
- Użytki ekologiczne,
- Obszary chronionego krajobrazu,
- Parki Krajobrazowe,
- Parki Narodowe.
• Fakultatywne zajęcia terenowe - Ogród Botaniczny PAN w
Powsinie / Kampinoski Park Narodowy / Mazowiecki park
Krajobrazowy - Ochrona różnorodności biologicznej - klasa II.
• Udział w akcji „Dzień Ziemi - akcja ogólnopolska”
- przygotowanie udziału w dzielnicowych / miejskich / centralnych ,
- organizacja imprezy szkolnej.
• Recykling organiczny - Na czym polega kompostowanie
odpadów? - spotkanie z ogrodnikiem, wizyta w miejskiej
Kompostowni Odpadów Zielonych - klasa I.
• Tereny zieleni w najbliższej okolicy - konkurs na najciekawszy fotoreportaż, album itp..

Osiągnięcia:
• Aktywna postawa przeciwdziałania ujemnym skutkom cywilizacji oraz nieustanne doskonalenie
kultury obcowania z przyrodą.
• Kształtowanie gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz
ochrony środowiska przyrodniczego.
• Przekonanie, że ludzkość jest częścią przyrody i jej postępowanie powinno być zgodne z prawami
natury.
• Uświadomienie wartości jaką jest własny region, kraj oraz czyste środowisko naturalne.

Maj

Cele:
• Przygotowanie uczniów do akcji promujących działania na rzecz
zasobów środowiska przyrodniczego.
• Przygotowanie uczniów do pracy w terenie (obserwacje
przyrodnicze).

Działania:
• Udział w Festiwalu Ekologicznym w Wisełce lub organizacja
Szkolnego / Międzyszkolnego Festiwalu Ekologicznego.
• Przygotowanie indywidualnych i klasowych / zespołowych programów „Zielonych Szkół”,
• „Zielone szkoły” - realizacja programów indywidualnych i zespołowych, zajęcia terenowe.
• Zajęcia terenowe dla klas / grup, które nie realizują programu wyjazdowego - Ścieżka ekologiczna w
Lesie Bródnowskim / Lesie im. Jana Sobieskiego, Lesie Bielańskim.
• Zajęcia terenowe dla klas / grup, które nie realizują programu wyjazdowego - obserwacje
przyrodnicze ekosystemów wodnych i monitoring elementów środowiska wodnego.

Osiągnięcia:
• Przekonanie, że ludzkość jest częścią przyrody i jej postępowanie powinno być zgodne z prawami
natury.
• Przewidywanie zmian w przyrodzie i skutków działalności człowieka na podstawie obserwacji i
analizy wyników.
• Projektowanie wycieczek przyrodniczych (założenia, cele obserwacji, wnioski, działania, które należy
podjąć w celu poprawy sytuacji środowiska przyrodniczego w Polsce).
• Wymiana doświadczeń i przekonanie, że podejmowane działania indywidualne są elementem działań
zbiorowych.
Czerwiec

Cele:
• Zapoznanie uczniów z walorami środowiska i pięknem przyrody
w Polsce.
• Ukazanie uczniom skutków nieprzemyślanej gospodarki problem odpadów.
• Poznanie najnowszych osiągnięć nauki i możliwości ich
wykorzystania na rzecz ochrony środowiska, najlepsze dostępne
praktyki.

• Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu fotograficznego:
- ciekawe zakątki i osobliwości przyrody,
- nie wszędzie moja ojczyzna jest piękna.
• Zajęcia terenowe - wycieczka do arboretum, stacji hodowli roślin
- Bank genów.
• Spotkanie na temat „Technologie przyjazne środowisku”:
- produkcja bezodpadowa i energooszczędna - klasa I,
- alternatywne paliwa i źródła energii - klasa II.
• Podsumowanie całorocznych działań.

Osiągnięcia:
• Uświadomienie uczniom piękna i niepowtarzalności przyrody
Polski.
• Kształtowanie postaw proekologicznych.
• Unaocznienie uczniom wagi nauki i jej oddziaływania na stan
środowiska.

WARSZAWA-TARGÓWEK

Działania:
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POZIOM IV.
Szkoły ponad gimnazjalne

„Sprawiedliwy świat, który ceni i chroni przyrodę”

hasło przewodnie IUCN

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Cele edukacyjne:
• Kształcenie dojrzałych postaw i zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego.
• Pogłębienie wiedzy i zrozumienie znaczenia bioróżnorodności oraz konieczności zachowania dla
przyszłych pokoleń jak największej liczby gatunków roślin i zwierząt.
• Kształtowanie poczucia indywidualnej i grupowej odpowiedzialności za lokalne środowisko życia oraz
rozumienie wpływu postaw indywidualnych na problematykę globalną.
• Kształtowanie gotowości uczestnictwa w rozwiązywaniu lokalnych problemów ochrony środowiska
przyrodniczego.
• Uświadomienie walorów i wartości środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu - dzielnicy,
mieście.
• Uświadomienie wzajemnych powiązań elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania w
skali kraju, Europy i świata.
• Kształtowanie postaw szacunku dla przyrody.
• Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w Europie i na świecie.
• Rozwijanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i
zrozumienia różnorakich zależności zachodzących pomiędzy działaniami człowieka a środowiskiem
naturalnym.
• Wypracowanie umiejętności oraz nawyków postępowania zgodnego z zasadami krajowego i
europejskiego prawa ochrony środowiska i przyrody.
• Pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekologii i rozbudzenie zainteresowań
indywidualnych.

Osiągnięcia:
• Umiejętność obserwacji, analizy, syntezy i oceny zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,
ich wzajemnych powiązań oraz wpływu na jakość życia.
• Umiejętność stawiania pytań, poszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji o środowisku
oraz poszukiwania środków zaradczych odnoszących się do niekorzystnych zmian środowiska.
• Umiejętność bieżącego i długofalowego przewidywania oraz planowania działań, oceny chwilowych i
perspektywicznych efektów, skutków oraz wpływu tych działań w środowisku przyrodniczym.
• Globalne spojrzenie na problemy związane z ochroną przyrody i bioróżnorodności gatunkowej.

Postawy:
• Przekonanie, że wszystkie działania człowieka wpływają na środowisko przyrodnicze.
• Postępowanie zgodne z prawami natury, przyjęcie praw i obowiązków wynikających z konieczności
ochrony środowiska.
• Świadomość znaczenia jakości elementów środowiska globu ziemskiego, których zachowanie i
racjonalne wykorzystanie jest zadaniem całej ludzkości.
• Aktywna postawa przeciwdziałania ujemnym skutkom cywilizacji oraz nieustanne doskonalenie
kultury obcowania z przyrodą.
• Akceptacja odmienności i różnorodności, afirmacja racji oraz wartości dotyczących postępowania
człowieka w środowisku.
• Podziw i radość z otaczającego świata / środowiska naturalnego.
• Optymizm wynikający z życia w harmonii z przyrodą oraz możliwości zachowania jej dla przyszłych
pokoleń.

Założenia realizacyjne:
• Podobnie jak na poprzedzających poziomach edukacyjnych, zakres tematyczny programu został
opracowany przy założeniu, że wiedza i postawy uczniów szkół ponad gimnazjalnych powinny pomagać w osiąganiu podstawowych celów i rozwiązywaniu kluczowych problemów ochrony środowiska.
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• Szkoła przystępująca do realizacji DZIELNICOWEGO PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
powinna realizować podstawowe cele i tematykę programu, natomiast szczegółowy zakres
tematyczny powinien być dostosowany do profilu oraz charakteru szkoły a także klasy, zespołu czy
grupy uczniów pracujących w ramach zajęć fakultatywnych.
• Tematyka podstawowa dla niniejszego poziomu edukacyjnego jest zgodna z głównymi blokami
tematycznymi całego programu. Jest to:
-

Gospodarka odpadami.
Gospodarka wodna.
Ochrona przyrody, w tym ochrona roślin i ochrona zwierząt.
Ochrona środowiska - woda, gleba, powietrze, środowisko akustyczne, promieniowanie
jonizującego i elektromagnetyczne.
- Człowiek a środowisko.

• Szkoła przystępująca do realizacji PROGRAMU DZIELNICOWEGO, może realizować zadania
edukacyjne sukcesywnie, w cyklu rocznym lub wieloletnim, odmiennie dla różnych klas i zespołów
tzn. w zakresie podstawowym realizowanym we wszystkich klasach oraz w zakresie rozszerzonym
jako zajęcia fakultatywne lub zajęcia w klasach o profilu ekologicznym.
• W oparciu o program dzielnicowy, szkoły przygotowują PROGRAM SZKOLNY wraz ze szczegółowym
harmonogramem realizacji w roku szkolnym, który może być uzupełniany i aktualizowany co roku w
zależności od aktywności i potrzeb jednostki oświatowej.
• Zgodnie z założeniami szczegółowymi Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej, poniższe
tematy spotkań edukacyjnych przedstawiono bez podania metodyki ich realizacji. Przewiduje się, że
do każdego z zadań i tematów zostanie dobrana najwłaściwsza, w ocenie nauczyciela bądź osoby
prowadzącej, metodyka.
• Na tym poziomie edukacyjnym bardzo istotny jest aktywny udział młodzieży w przygotowaniu i
realizacji.
• Realizacja programu winna pogłębić wcześniej zdobytą wiedzę ekologiczną w zakresie problemów
i rozwiązań lokalnych i krajowych oraz pozwalać na uzyskanie nowych wiadomości i umiejętności z
podkreśleniem problematyki europejskiej i globalnej.
• Podejmowane działania edukacyjne powinny pomagać w rozwijaniu zainteresowań ekologicznych,
umożliwiać zdobycie wiedzy wykraczającej poza poziom podstawowy oraz pomagać w wyborze
dalszego kierunku kształcenia.

Proponowane zagadnienia i tematy:

1. Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (Szczyt Ziemi) - Rio de Janeiro
(1992), Johannesburg (2002), Bali (2007) - podstawowe dokumenty (plan
działań, deklaracja, Agenda 21).
2. Traktaty dotyczące ochrony środowiska.
3. Pojęcie prawa europejskiego i jego źródła- rozporządzenia, dyrektywy,
decyzje.
4. Organy Unii Europejskiej- Europejska Agencja Ochrony Środowiska.
5. Plany, strategie, raporty - Agenda 21 w Polsce, II polityka Ekologiczna Państwa i Program
wdrożeniowy, Polska 2025 - Długoterminowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju.
6. Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce.
Gospodarka odpadami
1. Prawo odpadowe - ustawa o odpadach, Krajowy Program Gospodarki Odpadami, Program Gospodarki
Odpadami dla Warszawy, warszawski regulamin utrzymania czystości i porządku i co z tego wynika.
2. Odpady komunalne i przemysłowe - prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, wytwórców i posiadaczy odpadów, trans graniczne przemieszczanie
odpadów.
3. Dyrektywy odpadowe UE - ograniczenie wytwarzania odpadów, technologie
bezodpadowe, powtórne wykorzystanie, ograniczenie magazynowania i składowania, dokąd zmierzamy?
4. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji i gospodarowanie zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
5. Przeszłość i aktualne problemy magazynowania, zbiórki i unieszkodliwianiem odpadów
niebezpiecznych - mogilniki, odpady wojenne zatopione w morzach, wyrobiska starych kopalni
(górotwory) i inne.

WARSZAWA-TARGÓWEK

Człowiek a środowisko - ustalenia ogólnoświatowe,prawo europejskie,
polskie strategie i plany
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Gospodarka wodna
1. Prawo wodne - prawo do wody, polskie regulacje prawne i co z nich
wynika.
2. Pozwolenia wodno prawne i system informacyjny o gospodarowaniu
wodami (kataster wodny) - kiedy i na co trzeba mieć pozwolenie, co to
jest i co znajdziemy w katastrze wodnym.
3. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) - cele, dyrektywa wodna a inne
dyrektywy UE, transpozycja do prawa polskiego, wpływ na życie
obywateli.
4. Jakość wody a system klasyfikacji wód, metody badania wody, wizyta w laboratorium.
5. Polski i europejski system zarządzania i gospodarowania wodami.
6. Stan zasobów wodnych dla jednolitych części wód - analiza presji i oddziaływań.
7. WISE - Water Information System for Europe (Europejski System Informacji Wodnej).
8. Udział społeczeństwa w gospodarowaniu wodami - dostęp do informacji, formy uczestnictwa.
9. Współpraca międzynarodowa - międzynarodowe komisje rzeczne, Międzynarodowa Sieć Organizacji
Zlewniowych (EURO RIOB), „Global Water Partnership”(GPW) projekty twinningowe, wdrażanie
wytycznych EKG / ONZ - monitoring i ocena jakości wód transgranicznych w zlewni rzeki Bug.

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Ochrona przyrody - ochrona roślin i ochrona zwierząt
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1. Międzynarodowe i europejskie systemy prawa ochrony środowiska umowy międzynarodowe, konwencje, dyrektywy i rozporządzenia UE.
2. Ochrona „światowego dziedzictwa” - Konwencja w sprawie ochrony
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego - Paryż 1972 r.
3. Działanie systemu prawa międzynarodowego na przykładzie ochrony
dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin:
- Konwencja „Waszyngtońska” o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem Waszyngton 1973 r.
- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz
ich siedlisk - Berno 1979 r.
- Dyrektywa „ptasia” EWG - 1979 r.
- Dyrektywa „siedliskowa” EWG - 1992 r.
- Rozporządzenie RE o ochronie dziko żyjących gatunków zwierząt i
roślin - 1996 r.
- Przepisy polskie:
		 Ustawa - Prawo ochrony środowiska - 2001 r. (w części),
		 Ustawa o ochronie zwierząt - 1997 r. (tekst jednolity 2003r.),
		 Rozporządzenia wykonawcze.
4. Konwencja o różnorodności biologicznej - Rio de Janeiro - 1992 r.
Ochrona środowiska - woda, gleba, powietrze, środowisko akustyczne,
promieniowanie jonizującego i elektromagnetyczne
1. Źródła prawa ochrony środowiska i źródła poznania prawa, katalog źródeł prawa powszechnie
obowiązującego - Konstytucja RP i podstawowe zasady prawa (legalizm, zrównoważony rozwój,
proporcjonalność, zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, obowiązki
władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, prawo do informacji o stanie środowiska).
2. Kodeks praw podstawowych - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska i
przepisy szczególne - akty prawa miejscowego.
3. Podstawowe środki prawno-finansowe ochrony środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska
(wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód,
składowanie odpadów), administracyjne kary pieniężne, podatki i daniny publiczne służące celom
ochrony środowiska (opłaty eksploatacyjne, opłata depozytowa i produktowa), opłaty i należności w
prawie wodnym - za korzystanie ze śródlądowych dróg i urządzeń wodnych (żegluga, przewóz ludzi i
towarów, holowanie i spław drewna), zakres zwolnień z opłat.
4. Pozwolenia zintegrowane a ochrona poszczególnych elementów
środowiska - instalacje wymagające pozwoleń zintegrowanych, rodzaje
działalności, sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych,
ograniczanie i zapobieganie skutkom awarii.
5. Handel emisjami - wspólnotowy system handlu uprawnieniami do
emisji, Krajowy Plan Rozdziału uprawnień do emisji CO2 Krajowy Rejestr uprawnień do emisji i administrowanie emisjami
(KASHUE - Krajowy Administrator Systemu Uprawnień do Emisji).

Propozycje działań edukacyjnych:
Warsztaty edukacyjne - dobór tematyki wg potrzeb szkoły.
Imprezy szkolne / międzyszkolne
Organizacja szkolnego / międzyszkolnego „DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA”

Cele:

• rozbudzenie zainteresowań uczniów energią odnawialną i ochroną środowiska przed hałasem,
• zachęcenie młodzieży do korzystania z literatury naukowej i popularnonaukowej,
• pogłębienie wiedzy na temat korzyści z wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym i
ograniczenia hałasu w najbliższym środowisku,
• poznanie budowy i zasad funkcjonowania urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł
odnawialnych,
• doskonalenie umiejętności projektowania i samodzielnego wykonywania schematów i modeli
urządzeń technicznych,
• doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji komputerowych,
• doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych.

Współpraca:

• Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
ul. Świętokrzyska 21,
• Instytut Ochrony Środowiska - Warszawa ul. Krucza 5/11d,
• Instytut Ochrony Roślin - Poznań ul. Władysława Węgorka 20,
• Centralny Instytut Ochrony Pracy - Warszawa ul. Czerniakowska 16,
• Państwowy Instytut Badawczy - Warszawa ul Czerniakowska 16.

Konkurs „Odnawialne źródła energii”
- DZIEŃ SŁOŃCA, WIATRU I WODY - Tematyka prac:
• wykorzystanie paliw kopalnych do celów energetycznych,
• wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii,
• analiza zalet i wad różnych źródeł energii,
• analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii różnymi metodami,
• energooszczędny dom,
• analiza zużycia energii w moim domu, metody oszczędzania,
• stosowanie nowoczesnych urządzeń energooszczędnych,
• najlepsze dostępne techniki,
• inne związane z hasłem konkursu.
Zorganizowanie i prowadzenie „Szkolnego Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej”
•
•
•
•
•
•
•
•

pozyskanie, klasyfikacja i skatalogowanie biblioteczki ekologicznej,
opracowanie scenariuszy zajęć,
przygotowanie zestawów edukacyjnych,
prowadzenie dokumentacji działań,
nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie „współpracowników”,
prowadzenie szkolnego punktu informacyjnego,
koordynacja realizacji szkolnego programu edukacji ekologicznej,
koordynacja udziału uczniów w międzynarodowych konkursach np.
Combat Climate Change - National Geographic Society,
• działania na rzecz współpracy i wymiany doświadczeń z innymi szkołami w mieście, w kraju i za granicą.

Współpraca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Dzielnicy Targówek - Warszawa ul. Kondratowicza 20,
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy- Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9,
Urząd Wojewódzki w Warszawie-Wojewódzki Konserwator Przyrody-Warszawa Pl.Bankowy 3/5,
Ministerstwo Środowiska - Wydział Promocji - Warszawa ul. Wawelska 52/54,
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Warszawa ul. Świętokrzyska 36,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Warszawa ul. Zarzecze 13a,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Warszawa ul. Podleśna 61,
Urząd Żeglugi Śródlądowej - Warszawa ul. Dubois 9,
Instytut Ochrony Środowiska - Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Warszawa ul. Kolektorska 4 ,
• Inne instytucje i organizacje.
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Cele:

29

POZIOM V i VI.
Warsztaty dla nauczycieli
Zgodnie z założeniami szczegółowymi Programu, działania edukacyjne prowadzone będą głównie
przez nauczycieli szkół i przedszkoli oraz instruktorów dzielnicowych palcówek kulturalno-oświatowych. Nauczyciele / Instruktorzy - animatorzy programu powinni mieć możliwość nieodpłatnego
pogłębiania wiedzy ekologicznej oraz doskonalenia umiejętności związanych z realizacją programu a także
uzyskania pomocy merytorycznej.
W związku z powyższym konieczna jest organizacja i finansowanie z budżetu miasta, cyklicznych
warsztatów tematycznych, przygotowujących nauczycieli do realizacji poszczególnych działań.

Warsztaty tematyczne (proponowane cykle zajęć):

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Gospodarka odpadami
- Prawo odpadowe - pojęcia, zasady postępowania.
- Metody unieszkodliwiania odpadów.
- Gospodarka odpadami w Warszawie - założenia i realizacja Miejskiego
Programu Gospodarki Odpadami.
- Problematyka utrzymania czystości i porządku w mieście (gminie).
- Inne - w zależności od potrzeb.
Ochrona środowiska - Ochrona przyrody
- Prawo ochrony środowiska - prawa i obowiązki wobec środowiska.
- Zasady gospodarowania zasobami przyrody.
- Ekosystem miejski - znaczenie zieleni miejskiej.
- Problematyka prawa emisyjnego.
- Inne - w zależności od ujawnionych potrzeb.
Gospodarka wodna
- Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) - podstawowe pojęcia, zasady,
najczęściej zadawane pytania.
- Gospodarka wodami w Warszawie i na obszarze dorzecza Środkowej
Wisły.
- Wody podziemne i powierzchniowe - zasięg występowania, charakterystyka, jakość i zagrożenia.
- Inne - w zależności od potrzeb.
Człowiek a środowisko
- Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym - studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego Dzielnicy Targówek (ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
modernizacja, rozbudowa i budowa systemów komunikacji i infrastruktury technicznej), obszary,
tereny i obiekty objęte ochrona prawną.
- Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - ogólne wiadomości o: lokalizacji inwestycji celu
publicznego, „środowiskowych” warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleniu na
budowę, decyzje z zakresu ochrony przyrody i środowiska, ocena oddziaływania na środowisko
planowanych przedsięwzięć i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacja nałożonych
wymagań - nadzór budowlany i nadzór z zakresu ochrony środowiska.
- Szkoła jako osiedlowy ośrodek konsultacji społecznych.
- Turystyka, rekreacja i wypoczynek - zdrowy styl życia.
- Inne - w zależności od potrzeb.

Konsultacje dla animatorów programu
W trakcie realizacji Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej, nauczyciele - animatorzy
programu, będą mieć możliwość (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym) cyklicznych konsultacji w
zakresie tematyki objętej programem.
Konsultacji mogą udzielać, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących, konsultanci
prowadzący warsztaty tematyczne, inne osoby w zależności od potrzeb i możliwości. Forma
organizacyjna uzależniona będzie od możliwości dzielnicy.

Kształcenie ustawiczne nauczycieli i animatorów programu
W zależności od możliwości i zgłaszanych potrzeb.
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DZIAŁANIA OGÓLNODZIELNICOWE.
Roczny harmonogram działań

Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej obejmuje również działania edukacyjne skierowane do
ogółu mieszkańców, w celu stworzenia międzypokoleniowego partnerstwa ekologicznego.
W związku z powyższym, w oparciu o ramowy harmonogram realizacji programu w przedszkolach i
szkołach proponuje się realizację cyklu ogólnodzielnicowych akcji i działań edukacyjnych, dotyczących
zadań realizowanych przez Dzielnicę:
• gospodarki odpadami,
• ochrony zwierząt (opieki nad zwierzętami),
• zdrowia (człowiek a środowisko),
• ochrony przyrody,
• ochrony środowiska.
Roczny harmonogram działań dzielnicowych przewiduje następujące działania:
Wrzesień

Temat: Akcja „Sprzątanie Świata”
Cele:

• poprawa stanu czystości i porządku w gminie,
• wyrobienie i utrwalenie prawidłowych zachowań,
• podniesienie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko
w zakresie gospodarki odpadami.

Założenia:

• powszechny udział mieszkańców,
• udział dzielnicy w akcji ogólno warszawskiej / ogólnopolskiej.

•
•
•
•

koordynacja akcji,
finansowanie wyposażenia w ilości min. 1 para rękawic na uczestnika, worki,
organizacja odbioru zebranych odpadów,
organizacja i finansowanie transportu wytypowanych przedstawicieli szkół do udziału w akcji
ogólno warszawskiej / ogólnopolskiej,
• sprawozdawczość.
Październik

Temat: Tydzień Ochrony Zwierząt - Światowy Dzień Zwierząt
Cele:

• upowszechnienie wiedzy na temat praw zwierząt,
• popularyzacja zagadnień dotyczących prawidłowej opieki nad zwierzętami.

Założenia:

• udział wszystkich placówek oświatowych,
• zainteresowanie możliwie największej liczby mieszkańców dzielnicy,
• pozyskanie do współpracy przedstawicieli firm i zawodów związanych z
tematem, działających lub zamieszkałych na terenie dzielnicy.
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Rola Dzielnicy :
•
•
•
•
•
•

przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej,
pozyskanie partnerów do współpracy,
koordynacja działań placówek oświatowych,
organizacja imprez okolicznościowych,
opracowanie harmonogramu finansowania i współfinansowanie,
sprawozdawczość.

Temat: Targówek - zieloną dzielnicą
Cele:

• zwiększenie zazielenienia gminy,
• poprawa warunków estetycznych terenów przyszkolnych,
• wyrobienie prawidłowych nawyków dotyczących poszanowania
zieleni.
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Założenia:

• udział zgłoszonych szkół,
• pozyskanie do współpracy przedstawicieli firm i zawodów
związanych z tematem działających lub zamieszkałych na terenie
dzielnicy,
• zazielenianie ogródków przedszkolnych i szkolnych,
• pielęgnacja nowych nasadzeń prowadzona będzie przez szkoły i
przedszkola.

Rola Dzielnicy :

• koordynacja akcji (przyjmowanie zgłoszeń),
• weryfikacja zgłoszonego zapotrzebowania na materiał roślinny,
• pomoc w pozyskaniu lub współfinansowanie zakupu materiału
roślinnego,
• zapewnienie fachowego nadzoru przy wykonywaniu nasadzeń,
• opracowanie harmonogramu przeprowadzenia akcji,
• rozliczenie i sprawozdawczość.
Listopad

Temat: Akcja „Zimowa stołówka”
Cele:

• wypracowanie umiejętności oraz nawyków postępowania zgodnego
z zasadami dbałości o zwierzęta,
• podniesienie wrażliwości na potrzeby zwierząt, w tym zwierząt
dziko żyjących.

Założenia:

• udział zgłoszonych placówek oświatowych,
• udział innych jednostek działających na terenie dzielnicy np.
klubów osiedlowych , organizacji itp., które zgłoszą udział w akcji.

Rola Dzielnicy:

• koordynacja akcji (przyjmowanie zgłoszeń),
• zakup i dystrybucja karmy,
• rozliczenie i sprawozdawczość.
Grudzień

Temat: Ekologiczne opakowania i eko-znaki
Cele:

• popularyzacja zachowań proekologicznych w czasie wzmożonych
zakupów świątecznych,
• zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych na składowiskach.
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Założenia:

• przygotowanie akcji promocyjno-informacyjnej w lokalnych mediach,
• akcja plakatowa w placówkach oświatowych (konkurs na plakat - udział zgłoszonych szkół),
• współudział w akcji ZOM (Zarządu Oczyszczania Miasta).

Rola Dzielnicy:

• koordynacja akcji (przyjmowanie zgłoszeń do konkursu),
• finansowanie nagród w konkursie,
• podsumowanie, rozliczenie i sprawozdawczość.
Styczeń - Luty

Temat: Akcja „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Cele:

• popularyzacja zdrowego stylu życia,
• wypracowanie umiejętności oraz nawyków postępowania zgodnego z
zasadami dbałości o zdrowie i środowisko naturalne.

Działania:

• przeprowadzenie testów sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w
dzielnicy,
• organizacja lodowisk na boiskach szkolnych (uzależniona od
warunków pogodowych),
• Akcja „Zima w mieście”.

Założenia:

• udział zgłoszonych placówek oświatowych z terenu dzielnicy,
• pomoc mieszkańców (rodziców, przyjaciół) w organizacji lodowisk,
• organizacja zajęć w ramach akcji „Zima w mieście”.

Rola dzielnicy:

• koordynacja akcji (przyjmowanie zgłoszeń do konkursu),
• finansowanie nagród w konkursie na najlepsze lodowisko,
• podsumowanie, rozliczenie i sprawozdawczość.

(Realizacja zadania wymaga współpracy miedzy wydziałowej w ramach Urzędu Dzielnicy)

Marzec - Kwiecień

Temat: „Dzień Ziemi”
marzec - prace przygotowawcze,
kwiecień - działania edukacyjne związane z tematem
• kształtowanie gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów
lokalnych oraz globalnych dotyczących ochrony środowiska,
• uświadomienie zagrożeń antropopresji i możliwości przeciwdziałania
niekorzystnym zmianom środowiska.

Założenia:
•
•
•
•

udział zgłoszonych placówek oświatowych z terenu dzielnicy,
udział możliwie największej liczby mieszkańców dzielnicy,
udział dzielnicy w akcji ogólnomiejskiej / ogólnopolskiej,
pozyskanie do współpracy przedstawicieli instytucji i organizacji
związanych z tematem działających na terenie miasta.

Rola dzielnicy:

• koordynacja akcji,
• organizacja i finansowanie Dzielnicowego Konkursu Wiedzy
Ekologicznej,
• organizacja i współfinansowanie imprezy plenerowej - Festynu
Ekologicznego,
• podsumowanie, rozliczenie i sprawozdawczość.
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Maj

Temat: Fakultatywne zajęcia terenowe związane z „Hasłem Dnia Ziemi”
Cele:

• kształtowanie postaw proekologicznych,
• zapoznanie uczniów z różnorodnością i pięknem środowiska
przyrodniczego dzielnicy, miasta i okolic.

Założenia:

• zajęcia organizowane samodzielnie przez placówki oświatowe,
• udział możliwie największej liczby uczniów,
• pozyskanie do współpracy przedstawicieli instytucji i organizacji
związanych z tematem działających na terenie miasta.

Rola dzielnicy:

• pomoc w pozyskaniu do współpracy instytucji i organizacji.

dzielnicowy PROGRAM Edukacji Ekologicznej

Czerwiec
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Temat: Dzień Ochrony Przyrody - roczne
podsumowanie realizacji Programu.
Cele:

• kształtowanie postaw szacunku dla przyrody,
• popularyzacja lokalnych wartości przyrodniczych,
• promowanie i nagradzanie postaw proekologicznych.

Założenia:

• udział wszystkich placówek oświatowych realizujących PROGRAM,
• współpraca z instytucjami i organizacjami związanych z tematem,
• dzielnicowe spotkanie podsumowujące realizację programu w danym
roku szkolnym,
• nagrody dla najaktywniejszych placówek oświatowych (w podziale na
poziomy edukacyjne),
• nagrody dla najaktywniejszych uczniów oraz nauczycieli / instruktorów - animatorów programu.

Rola dzielnicy:

• organizacja spotkania,
• finansowanie nagród,
• podsumowanie, rozliczenie i sprawozdawczość.

INNE DZIAŁANIA DZIELNICY
1. Zakup wyposażenia edukacyjnego do realizacji programu dla placówek oświatowych:
• gier dydaktycznych dla różnych poziomów edukacyjnych:
- przedszkolny,
- szkoła podstawowa kl. I-III,
- szkoła podstawowa kl. IV-VI,
- szkoły gimnazjalne,
- szkoły ponad gimnazjalne.
• filmów edukacyjnych dla różnych poziomów edukacyjnych,
• foliogramów, map i plansz dydaktycznych dla różnych poziomów edukacyjnych.
2. Zakup materiałów metodycznych dla nauczycieli / instruktorów - animatorów programu.
3. Opracowanie i druk dzielnicowych materiałów edukacyjnych.
4. Organizacja i zlecenie przeprowadzenia wybranych zajęć edukacyjnych oraz warsztatów przez
wyspecjalizowane jednostki.
5. Pomoc w organizacji zajęć terenowych w obiektach związanych z ochroną środowiska.
6. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów i pozyskiwaniu do współpracy przedstawicieli instytucji i
organizacji ekologicznych.
7. Inne według zapotrzebowania.
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