
EkoMisja – nie marnuję

#EKOMI

Projekt edukacji ekologicznej  współfinansowany ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przy wsparciu partnerów biznesowych Amica i Lidl 
Polska



DLACZEGO EkoMisja?
Na świecie marnuje się rocznie 1,3 mld ton żywności rocznie*  Taka ilość wystarczyłaby na 
wyżywienie wszystkich mieszkańców Polski przez 66 lat. Z tego 88 milionów ton marnuje się w samej 
Unii Europejskiej.

Rocznie z powodu wyrzucanej na świecie żywności trafia do atmosfery 3,3 miliarda ton gazów 
cieplarnianych**. To tyle, ile w tym samym czasie emituje cały przemysł Unii Europejskiej.

Co roku na świecie do produkcji wyrzucanej żywności, zużywa się 250 bilionów litrów wody***. 
To 14 razy więcej niż mieszczą w sobie wszystkie jeziora w Polsce.



EkoMisja – nie marnuję

Program edukacyjny 
dla szkół 

podstawowych

Działania edukatorów 
z Banków Żywności w 

10 szkołach 
podstawowych

Działania nauczycieli w 
ramach „Szkolnych 

Klubów 
Niemarnowania” (10 
szkół po 10 działań)

EkoEventy
Światowy Dzień 

Żywności

Kampania społeczna 
„Marnując żywność, 
marnujesz planetę”

STRUKTURA PROJEKTU



CEL PROGRAMU SZKOLNEGO EkoMisja

 zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na temat skali 
marnotrawstwa zasobów Ziemi oraz ekologicznych skutków marnowania.

 pokazanie pozytywnych aspektów ograniczenia marnowania zasobów, w tym żywności, 
przez indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, oszczędność energii, 
oszczędność wody, oszczędność surowców, troska o planetę, odpowiedzialność 
społeczna).

 kreowanie mody na niemarnowanie żywności jako kompleksowego zachowania 
proekologicznego.



GRUPA DOCELOWA
 dzieci i młodzież ze szkół podstawowych,
 nauczyciele, rodzice, opiekunowie

CZAS TRWANIA 
Działania edukacyjne w szkołach podstawowych prowadzone są w II turach:
 kwiecień – grudzień 2019 r.
 październik 2019 r. – kwiecień 2020 r.

EFEKTY
 20 Banków Żywności zaangażowanych w projekt
 200 szkół
 4000 uczniów w projekcie „Klasa”
 200 Szkolnych Klubów Niemarnowania po 10 uczniów



ETAPY PROJEKTU

16 X 2018 r.
Konferencja 

prasowa

Kampania inf. –
prom.

X-XI 2018 r.

X-XI 2019 r.

Działania 
edukacyjne 
w szkołach 

podstawowych

IV-XII 2019 r.

X-IV.2020 r.

Kampania w 
przestrzeni 
publicznej 

(EkoEventy) 

X-XI 2018 r.

X-XI 2019 r.

Konkurs 
EkoSelfie

XII 2018 r. –
II 2019 r.



Konferencja inaugurująca projekt:

Światowy Dzień Żywności 2018 r. 



EkoEventy w 2018 r.:

> 22 Banki Żywności
> 46 wydarzeń otwartych
> 10588 uczestników
> 28 miast i miejscowości



KAMPANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA 
„MARNUJĄC ŻYWNOŚĆ -MARNUJESZ PLANETĘ”



Billboardy:

3 468 380 mln osób
300 citylightów
10 billboardów 



Spoty TV:
 „Rób zakupy z listą” https://www.youtube.com/watch?v=TGDjjtYqHlc
 „Wykorzystaj, nie wyrzucaj” https://www.youtube.com/watch?v=uDeddIkrxtM
 „Kup tyle, ile zjesz” https://www.youtube.com/watch?v=CQxhjqdOr-Q
 Łącznie 700 emisji spotów w TV

Spot RADIO:
 Łącznie 108 audycji

https://www.youtube.com/watch?v=TGDjjtYqHlc
https://www.youtube.com/watch?v=uDeddIkrxtM
https://www.youtube.com/watch?v=CQxhjqdOr-Q


Media 
społecznościowe:

Np. reklama video 
na facebooku
74 484 wyświetleń



Konkurs EkoSelfie
Wyróżniono 7 prac w dwóch kategoriach:
> Mój sposób na niemarnowanie



> Nie marnuję, środowisko szanuję



Działania 
edukacyjne 
w szkołach

Projekt Klasa 
(200 uczniów/szkoła)

Spotkania inicjujące 
z 4 klasami w każdej 

szkole

Spotkanie 
upowszechniające 

na forum szkoły

Szkolne Kluby 
Niemarnowania

5 lekcji do wyboru z 
7 scenariuszy

5 aktywności do 
wyboru z pudełka 

edukacyjnego



Szkoły:

1. Podpisują umowy z Bankiem Żywności
2. Pomoc w realizacji Projektu Klasa
3. Założenie Szkolnego Klubu Niemarnowania

(min. 10 uczniów)
4. Sprawozdawczość

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Bank Żywności:

1. Rekrutacja 10 szkół podstawowych

2. Podpisanie umów ze szkołami

3. Nawiązanie współpracy z 4 nauczycielami 

pomagającymi przy Projekcie Klasa

4. Współpraca z nauczycielem 

prowadzącym Szkolny Klub Niemarnowania

5. Przekazanie materiałów edukacyjnych 

6. Sprawozdawczość



PROJEKT KLASA
czyli co to jest „projekt uczniowski”?



PROJEKT JAKO METODA DYDAKTYCZNA

 metoda kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin 

 jednorazowe przedsięwzięcie o dużej złożoności, ograniczone czasowo, mające 
charakter interdyscyplinarny

Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów służąca do realizacji 
określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego) 
na podstawie wcześniej przyjętych założeń.



KROKI REALIZACJI KAŻDEGO PROJEKTU:
 Planowanie (kontrakt na realizację projektu);
 Harmonogram (na kiedy trzeba być przygotowanym);
 Podział działań (na osoby);
 Działanie.



ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
1. Wybranie tematu projektu edukacyjnego (planowanie);
2. Określenie celów projektu edukacyjnego (planowanie);
3. Plan pracy grupy i podział zadań  (harmonogramowanie i podział zadań);
4. Wykonanie działań;
5. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.



Projekt Klasa
EkoMisja – nie marnuję

praca w grupach



ETAPY REALIZACJI PROJEKTU KLASA:
1. Zainicjowanie projektu – wstęp edukatora BŻ.
2. Podział na grupy.
3. Wybór tematów, zapoznanie uczniów z celami projektów, proponowanymi 

metodami pracy oraz formą prezentacji efektów projektu. Uczniowie otrzymują 
opis projektu.

4. Spisanie kontraktu.
5. Realizacja projektu (stymulowana konsultacjami), potwierdzona stworzeniem 

raportu.
6. Prezentacja projektu (najlepiej na forum szkoły).
7. Ewaluacja i podsumowanie działań.



W każdej klasie, która przystąpi do projektu „Klasa”, uczniowie będą pracować nad tematem 
wybranym spośród czterech:
Projekt I: Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę.
Projekt II: Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy.
Projekt III: Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać.
Projekt IV: Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie mini kampanii edukacyjnej na wybrany przez 
siebie temat.



Możliwe formy prezentacji swoich 
działań wśród rówieśników:
1. Przygotowanie quizu na temat wiedzy 

ekologicznej,
2. Inscenizacja, przedstawienie teatralne, 

drama,
3. Przygotowanie 6 – 10 slajdowej prezentacji

w Power Point lub prezi,
4. Wystawa prac, np. sztuka współczesna z 

odpadów typu plastik, papier,

5. Makieta,
6. Zainicjowanie bloga na bezpłatnym 

szablonie na wybrany temat, który zostanie 
zaprezentowany wybranej grupie uczniów,

7. Zainicjowanie strony www,
8. Edukacyjna gra terenowa na terenie 

szkoły,
9. Film, nagranie dźwiękowe,
10. Plakat lub inna forma plastyczna,
11. Pokaz mody.



NARZĘDZIA DO PROJEKTU KLASA:
1. Skrypt z metodyką
2. Karty dla uczniów:

a. Karty pracy z opisami 4 projektów.
b. Karta realizacji projektu (z podziałem 

zadań i harmonogramem).
c. Kontrakt na realizację projektu – wytyczne 

do projektu przyjęte przez grupę.
d. Karta ewaluacji projektu



SZKOLNE
KLUBY NIEMARNOWANIA



PUDEŁKA EDUKACYJNE
Nauczyciele, którzy założą SzKN otrzymają Pudełka Edukacyjne zawierające pakiet 
materiałów do przeprowadzenia lekcji, warsztatów i eksperymentów związanych z 
przeciwdziałaniem marnowaniu żywności, jej przechowywaniem i działaniami 
proekologicznymi.

Pudełko nr 1: Materiały drukowane:

Segregator ze scenariuszami zajęć i kartami pracy – 1 szt.

Plakat A3 – 6 szt.

Naklejki (4 pakiety)

Pudełko nr 2: Materiały dodatkowe do realizacji innych aktywności.



Szkolny Klub Niemarnowania
W segregatorze:

Scenariusze lekcji 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Rozdział „Wiedza” przy każdym 
scenariuszu

Karty pracy do kserowania

Karty dla nauczyciela, np. zdjęcia

Opisy zadań dodatkowych 

Tematy scenariuszy:

LEKCJA I Jak można dbać o naszą planetę?

LEKCJA II Kilka słów o segregacji odpadów

LEKCJA III Nie marnuję wody

LEKCJA IV Nie marnuję energii

LEKCJA V Nie marnuję żywności

LEKCJA VI Przechowuję, nie marnuję!

LEKCJA VII Przewodnik po prawidłowych 
wyborach żywieniowych



Plakat dla szkoły



Naklejka dla 
uczniów –
członków 
Szkolnego Klubu 
Niemarnowania



Szkolny Klub 
Niemarnowania
Przykładowe materiały dla SzKN





Naklejki „przypominajki”:



Szkolny Klub Niemarnowania
Pudełko Edukacyjne nr 2:

Tunel ogrodniczy do upraw warzyw - 1 szt. na szkołę

Mini szklarnie na parapet klasowy – 2 szt. na szkołę 

Lignina do uprawy rzeżuchy 

Nasiona: sałata, rzodkiewki, marchew, zielony groszek (po 4 
opakowania na Pudełko Edukacyjne), rzeżucha (5 opakowań na 
Pudełko Edukacyjne)

Balonik, tasiemka – do wykorzystania przy scenariuszach

Magnesy Amica dla uczniów SzKN



Filmy edukacyjne dla nauczycieli:

• Nie marnuję energii https://www.youtube.com/watch?v=iiabclM0vvg

• Nie marnuję żywności 
https://www.youtube.com/watch?v=arYX7MtGivU

• Bez wody nie ma życia https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8

• Szkolny Klub Niemarnowania 
https://www.youtube.com/watch?v=ByAKmvyPrB4

• Segregacja śmieci i recykling https://www.youtube.com/watch?v=-
dbWWEVl0tA

https://www.youtube.com/watch?v=iiabclM0vvg
https://www.youtube.com/watch?v=arYX7MtGivU
https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8
https://www.youtube.com/watch?v=ByAKmvyPrB4
https://www.youtube.com/watch?v=-dbWWEVl0tA


Bank Żywności 
2019/2020

Udział w szkoleniu 
w biurze Federacji 
Polskich Banków 

Żywności

Rekrutacja 10 szkół 
(podpisanie umów na 

realizację projektu)

Działania edukacyjne 
w szkołach

Działania edukatora z 
Banku Żywności 
(Projekt Klasa)

I spotkanie 
wprowadzenie uczniów 
w temat, rozdzielenie 

zadań do pracy 
„metodą projektową”

II spotkanie 
prezentacja

pracy uczniów

Działania nauczyciela 
(Szkolny Klub 

Niemarnowania)

Przeprowadzenie 5 
lekcji według 

dostarczonych 7 
scenariuszy (do 

wyboru)

Przeprowadzenie 5 
działań ekologicznych z 

wykorzystaniem 
dostarczonych 

materiałów

Raportowanie 
przeprowadzonych 
działań (wskaźniki, 

opisy, zdjęcia)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Kontakt:
Aleksandra Koper
tel. 660 431 636
aleksandra.koper@bankizywnosci.pl


