Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt „DOBRE RADY NA ODPADY” program edukacji ekologicznej
realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Beneficjent: Powiat Pabianicki
Realizator zadania: ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
Całkowita wartość zadania:
Budżet powiatu pabianickiego:
Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi:

11 215,00 zł
1 200,00 zł
10 015,00 zł

Okres realizacji: 07.09.2020 – 15.06.2021

Opis projektu:
1. Warsztaty ekologiczne dla uczniów na terenie szkoły: „Cuda z recyklingu” i
„Modelowa domowa sortownia odpadów”.
2. „Śmieciowisko” – lekcje edukacyjne przeprowadzone w poszczególnych klasach.
3. „Ekologia na święta” – zajęcia plastyczne i konkurs na najładniejsza ozdobę
świąteczną wykonaną z naturalnych surowców wtórnych.
4. „My to już wiemy – ekologiczne torby wykorzystujemy” – warsztaty plastyczne oraz
konkurs na najładniejszą i najbardziej praktyczna torbę ekologiczną.
5. „Czysta woda zdrowia doda” – wycieczka do GOŚ w Łodzi.
6. Warsztaty terenowe w lesie Łagiewnickim – „Jestem EKO”.
7. Wycieczka do Ośrodka Działań Ekologicznych w Łodzi i udział w warsztatach
terenowych „O wodzie, smogu i odpadach”.

8. Wycieczka do MPO w Łodzi połączona ze zwiedzaniem sortowni odpadów i udział
w warsztatach ekologicznych.
9. „Las to nie wysypisko” – spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Grotniki, przejście
ścieżką edukacyjną w lesie w Sokolnikach.
10. „Czysta woda -czysty las” – wycieczka ekologiczna do rezerwatu leśnego w Spale,
skansenu rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim oraz rezerwatu NIEBIESKICH
ŹRÓDEŁ.
11. Zbiórka zużytych baterii przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
12. „Sprzątanie świata” – sprzątanie terenu szkoły i lasu w Konstantynowie Łódzkim.
13. „EKO – zwierzak” – warsztaty ekologiczne dotyczące powtórnego wykorzystania
surowców wtórnych i naturalnych, konkurs na najładniejsze EKO zwierzę.
14. „Eko moda” – warsztaty ekologiczno- plastyczne, dotyczące wykorzystania surowców
wtórnych i naturalnych, konkurs na najładniejsza stylizację.
15. „Najbardziej zanieczyszczone miejsca na Ziemi” oraz „Góra śmieci” – prezentacje
multimedialne.
16. „Po drodze z ekologią” – konkurs wiedzy o tematyce recyklingu i segregacji odpadów.
17. Konkurs dotyczący ochrony lasów i zasobów czystej wody.

Cel projekt:
Wzrost poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej segregacji odpadów
i recyklingu poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska w najbliższym
otoczeniu ucznia.
Więcej informacji nt. pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie: www.wfosigw.lodz.pl

