Sprawozdanie z realizacji zadania pn.
„Kampania informacyjno-edukacyjna o korzyściach środowiskowych
wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii”.

Kampania zrealizowana została w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu „Słoneczne Pomorze” (edycja 2014).
Działania edukacyjne skierowane zostały do uczniów szkół z terenu gminy Tuchomie, tj.
Zespołu Szkół w Tuchomiu oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach.
W celu przekazania uczniom wiedzy opracowano oraz przekazano informatory „Odnawialne
źródła energii”. Broszury zawierały informacje wyjaśniające co to jest energia odnawialna
oraz dlaczego warto ją stosować. Wskazano również, jaki jest aktualnie udział energii
odnawialnej w źródłach produkcji elektryczności na świecie.
W informatorach omówiono źródła energii odnawialnej z podziałem na energię:
 Wodną,
 Biomasę,
 Geotermalną,
 Wiatru,
 Słoneczną.
Każdą z grup energii przedstawiono oddzielnie z wyjaśnieniem znaczenia, dostępności oraz
źródeł jej pochodzenia. Po przekazaniu informacji wprowadzających dzieci proszone były
przez nauczyciela prowadzącego zajęcia o podanie jakie znają przykłady wykorzystania
energii odnawialnej.
Nauczyciel uzupełniał wypowiedzi uczniów o niewymienione przykłady, a także omawiał
każdy z nich z wykorzystaniem zdjęć dla lepszego zrozumienia omawianej kwestii przez
dzieci.
Po omówieniu każdej z grup energii dzieci zastanawiały się samodzielnie nad korzyściami dla
środowiska płynącymi z zastosowania energii odnawialnej. Każdy przykład zalet z
zastosowania OZE rozwijany był oraz uzupełniany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Uzupełnienie drukowanych informatorów stanowiła prezentacja multimedialna wyświetlana
na rzutniku przez prowadzącego zajęcia.

Łącznie szkołom przekazany 500 szt. informatorów w wersji papierowej oraz po 1 szt. w
formie prezentacji multimedialnej w formacie pdf oraz pptx.
1. Zespół Szkół w Tuchomiu:
 przekazano 300 szt. informatorów oraz 1 szt. płyty CD z prezentacją
multimedialną,



edukacją objęto 6 klas gimnazjalnych (klasy 1-3 gimnazjum) oraz 8 klas szkoły
podstawowej (klasy 4-6 szkoły podstawowej),
 ilość uczniów objętych kampanią edukacyjną:
 gimnazjum – 122 uczniów,
 szkoła podstawowa – 178 uczniów,
2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach:
 przekazano 200 szt. informatorów oraz 1 szt. płyty CD z prezentacją
multimedialną,
 edukacją objęto 3 klasy gimnazjalnych (klasy 1-3 gimnazjum) oraz 6 klas szkoły
podstawowej (klasy 1-6 szkoły podstawowej)
 ilość uczniów objętych kampanią edukacyjną:
gimnazjum – 62 uczniów,
szkoła podstawowa – 138 uczniów,
Łącznie w dwóch szkołach edukacją objęto 184 uczniów gimnazjum oraz 316 uczniów szkoły
podstawowej.
Zajęcia edukacyjne w szkołach przeprowadzono w dniach 29-30 października 2014 r.

