
PROJEKT „CZEGO SIĘ JAŚ NIE NAUCZY, TEGO JAN NIE ZROZUMIE 
– MIEJSCE ELEMENTARNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W UPOWSZECHNIANIU POLITYKI 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU EŁKU I LØRENSKOG” 
 
 
Projekt „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zrozumie – miejsce elementarnej edukacji ekologicznej 
w upowszechnianiu polityki zrównoważonego rozwoju Ełku i Lørenskog” zakłada zaangażowanie 
społeczności szkolnych i organizacji partnerskich w działania zmierzające do poznania i oceny 
lokalnego środowiska społeczno-przyrodniczego a w ich następstwie podjęcia nowej, własnej 
inicjatywy  na jego rzecz. Uczestnicy projektu wykorzystają posiadane doświadczenia w edukacji 
środowiskowej badając wraz z uczniami historyczne i współczesne oblicze miejscowości, ustalając 
strukturę i zajęcia mieszkańców oraz zmiany kulturowe jakie nastąpiły na przestrzeni wieków i 
ostatnich dwóch pokoleń. Stosując dostępne metody i narzędzia badawcze określony zostanie 
aktualny stan środowiska przyrodniczego. Na podstawie zgromadzonych informacji sformułowane 
zostaną istotne dla danych społeczności problemy, przeprowadzony ich ranking i wytypowane 
priorytety do dalszej pracy. W drodze spotkań z władzami miasta, przedstawicielami instytucji i 
organizacji, ekspertami uczestnicy projektu poznają założenia idei zrównoważonego rozwoju i określą 
swój potencjalny udział w eliminowaniu wybranych problemów oraz zaprojektują dalsze działania. 
Realizacja projektu zakłada systematyczną współpracę partnerów z Ełku i Lørenskog i wymianę 
doświadczeń w drodze bezpośrednich kontaktów i z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych, co umożliwi lepsze poznanie i wzajemne zaangażuje w rozwiązanie problemów. 
 
Cele: 
- upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju w lokalnym środowisku Ełku i Lorenskog poprzez 
zaangażowanie w działania przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli, rodziców i uczniów 
szkoły oraz organizacje pozarządowe 
- podniesienie rangi edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzonej z najmłodszymi 
uczniami w szkołach  
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli  szkół uczestniczących w projekcie poprzez 
zdobycie wiadomości, umiejętności i wymianę doświadczeń podczas wizyt partnerskich: konferencji, 
warsztatów i spotkań roboczych realizowanych zgodnie z harmonogramem w Ełku i Lorenskog   
- wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej do nawiązania i utrzymywania kontaktów 
między partnerami, budowania platformy wymiany informacji i zebranego materiału badawczego 
oraz prezentacji i promocji lokalnie prowadzonych przedsięwzięć 
- motywowanie nauczycieli do poszukiwania innowacyjnych form pracy w edukacji środowiskowej z 
najmłodszymi uczniami  
- doskonalenie nauczycieli w zakresie przygotowywania i wdrażania innowacyjnych projektów 
prośrodowiskowych poprzez organizację różnych form doskonalenia zawodowego i wizyty 
partnerskie 
- przygotowanie metodyczne i merytoryczne nauczycieli do atrakcyjnego dla uczniów podejmowania 
problematyki lokalnego środowiska społeczno-przyrodniczego, w tym: poznawania jego przeszłości i 
stanu obecnego, problemów i szans rozwojowych 
- gromadzenie danych o środowisku przyrodniczym Ełku i Lorenskog i możliwych kierunkach rozwoju 
tych miejscowości, z wykorzystaniem narzędzi i technik proponowanych przez partnerów 
- opracowanie oryginalnych scenariuszy zajęć i narzędzi, które zostaną opublikowane i będą mogły 
być wykorzystane w różnych szkołach i będą służyły jako gotowe materiały edukacyjne do pracy z 
dziećmi. 
 
 
  



Działania 
Problematyka realizowanego przedsięwzięcia skupiona jest wokół zagadnień zrównoważonego 
rozwoju miast Ełku i Lorenskog. Prowadząca działania bezpośrednio z uczniami kadra pedagogiczna 
otrzyma w tym temacie niezbędne wsparcie w postaci doskonalenia zawodowego, wizyt partnerskich 
i spotkań z ekspertami. Realizując projekt jego uczestnicy zdiagnozują wybrane, właściwe dla ich 
środowisk problemy lokalnych społeczności o charakterze przyrodniczym, gospodarczym, społecznym 
(kulturowym): 
- poznają historię swoich miejscowości i zmiany jakie w nich nastąpiły w kontekście społecznym i 
przyrodniczym posługując się jednolitymi scenariuszami zajęć 
- ustalą prawdopodobne przyczyny tych zmian 
- określą aktualny stan środowiska przyrodniczego i zdefiniują zagrożenia w efekcie 
przeprowadzonych badań i monitoringów z wykorzystaniem wspólnie opracowanych narzędzi 
 - wskażą prawdopodobne przyczyny problemów środowiskowych 
- poznają lokalne dokumenty określające perspektywiczne kierunki rozwoju obu miejscowości 
- ustalą swój wpływ na środowisko 
- poznają opinie lokalnych mieszkańców: rodziców, najbliższych sąsiadów, przedstawicieli władz 
- przeprowadzą ranking zdiagnozowanych problemów 
- zaproponują sposoby rozwiązania priorytetowych problemów uwzględniając w tym udział własny i 
wkład innych partnerów projektu wykorzystując wzajemne doświadczenia. 
 
3. Aby osiągnąć zamierzone cele przewidujemy: 
- doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzone w formie warsztatów metodycznych, konferencji 
tematycznych, wizyt studyjnych i spotkań roboczych poświęconych wybranym problemom oraz 
spotkań z ekspertami dla poszerzenia wiedzy w wybranej dziedzinie 
- poznawanie środowiska przyrodniczego nastąpi w drodze bezpośrednich działań badawczych z 
wykorzystaniem dostępnych narzędzi i sprzętu badawczego, prowadzony będzie monitoring wpływu 
własnej aktywności na otoczenie przyrodnicze 
- informacje o życiu współczesnym i historii miejscowości i jej mieszkańców pochodzić będą z 
materiałów źródłowych oraz wywiadów, obserwacji i ankiet z przedstawicielami lokalnych 
społeczności  
- niezależne gromadzenie informacji z wykorzystaniem jednakowych narzędzi pozwoli na 
przeprowadzenie analizy porównawczej i dostarczy wiedzy o podobieństwach i różnicach 
występujących w środowiskach Ełku i Lorenskog 
- w celu podniesienia poziomu motywacji i zaangażowania uczniów do udziału w projekcie 
organizowana będzie działalność artystyczna, konkursy oraz kontakty z wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnej (skype, videokonferencje itp.) 
- gromadzenie i przetwarzanie zebranych informacji będzie się odbywać z wykorzystaniem 
dostępnych programów służących do tworzenia stron internetowych, edytorów tekstu, grafiki, galerii, 
arkuszy kalkulacyjnych, rejestratorów dźwięku i obrazu. 
 
  



Nasza rola 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku uczestnicząc w projekcie zaangażuje w 
bezpośrednie działania zgodne z harmonogramem nauczycieli i uczniów. Zgodnie z podziałem zadań 
szkoła będzie odpowiedzialna za stworzenie i aktualizowanie danych na stronie internetowej 
projektu. Nauczyciele będą uczestniczyć w formach doskonalenia zaplanowanych w projekcie, 
zaangażują się w przygotowanie i przebieg wizyt. Wypracują produkty w postaci: scenariuszy zajęć, 
narzędzi, raportów, prezentacji. Będą promować projekt w środowisku lokalnym. Na zakończenie 
projektu społeczność szkolna przyjmie deklarację końcową określającą jej własny udział w 
rozwiązaniu problemu. 
 
SIS Skrzydła SIS SKRZYDŁA w projekcie zaangażuje się w organizację form doskonalących nauczycieli w 
zakresie kreatywności i edukacji środowiskowej zgodnie z kwalifikacjami trenerów. Przygotuje i 
wdroży działania integrujące partnerów i uczestników spotkań w trakcie wizyt i działań lokalnych. 
Członkowie SIS Skrzydła udzielą pomocy w organizacji spotkań zapewniając kontakt z ciekawymi 
ludźmi i ekspertami. Stowarzyszenie zobowiązuje się także do określenia swojego udziału w przyjęcie 
deklaracji końcowej.  
 
 
 


