Załącznik nr 8
Założenia merytoryczne projektu
Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych obszarów chronionych, w tym obszarów
Natura 2000 i parków narodowych.
Grupę docelową stanowi całe społeczeństwo, korzystające z zasobów środowiska w postaci
usług ekosystemów zapewnianych przez obszary o wysokiej wartości przyrodniczej.
Bezpośrednimi uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku
7 - 19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi,
nauczyciele i wykładowcy akademiccy. W projekcie zakłada się również udział osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli i pracowników małych
i średnich przedsiębiorstw. Zaplanowano również udział w działaniach projektowych
właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, członków innych
organizacji pozarządowych i samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są
ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną.
Łączna liczba bezpośrednich uczestników projektu to co najmniej 4000 osób, natomiast
spodziewana liczba odbiorców działań projektowych to około 141 000 osób.
Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez
aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup i środowisk mających
znaczący wpływ na przyrodę. Dlatego też poprzez realizację projektu dążyć będziemy
do upowszechniania wiedzy i informacji z zakresu ochrony przyrody oraz obowiązków i praw
obywateli w tym zakresie m.in. na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych.
Zakładamy również wszechstronną edukację ekologiczną i podniesienie poziomu
świadomości ekologicznej Polaków poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia
oraz zmotywowanie uczestników projektu do podjęcia aktywnych działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Podejmowanym działaniom przyświecać będzie propagowanie
idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej na temat ekologii. W tym duchu również
pragniemy kształcić liderów środowisk młodzieżowych z całej Polski, z którymi mamy
nadzieję współpracować przy naszych kolejnych projektach.
Zakres działań w projekcie pn. "Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla
środowiska" jest następujący:
1.
Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej dla ok. 1160 uczestników w wieku od 10 lat
do 25 lat.
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2.
Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Rzekach dla ok. 160 uczestników w wieku
od 14 lat do 25 lat.
3.
Warsztaty edukacyjne dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej dla ok. 400 osób .
4.
Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska - dla nauczycieli i liderów środowisk
młodzieżowych - dla ok. 60 uczestników w wieku od 16 lat do 35 lat.
5.
Konkurs na wykonanie instrukcji segregowania odpadów pn. "Dziecięce porady na
dorosłych odpady" dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.
6.
Konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną pn. "Energiczna
maskotka" dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.
7.
Konkurs na komiks o energii odnawialnej pn. "Energia drzemie w komiksie"
dla uczniów szkół w wieku od 13 lat do 15 lat.
8.
Konkurs fotograficzny inspirowany polskimi rzekami pn. "Zatrzymaj rzekę w kadrze"
dla uczniów szkół w wieku od 7 lat do 15 lat.
9.
Eventy - 5 akcji promocyjnych w formie eventu w trakcie imprezy plenerowej w różnych
częściach Polski (np. podczas Dni Miast) - akcja otwarta dla uczestników imprezy plenerowej.
10.
Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej - platforma edukacyjna
z możliwością e-learningu, ogólnodostępna.
11.
Przyrodniczy Biuletyn Elektroniczny - elektroniczny periodyk dla subskrybentów;
zakres merytoryczny: edukacja ekologiczna, utrwalanie wiedzy przyrodniczej, informacje
z realizacji projektu itp.
12.
Edukacja przez promocję - kampania edukacyjno -promocyjna z wykorzystaniem prasy
ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, elektronicznych środków komunikacji i przekazu
13.
Konferencja ogólnopolska pod hasłem "Naturalnie ... Polska" z udziałem ekspertów
w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, która będzie jednocześnie podsumowaniem
dwuletniego projektu edukacji ekologicznej.

Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej
Opis działania Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej www.mlodzidlasrodowiska.pl
to połączenie platformy informacyjno-promocyjnej z platformą edukacyjną funkcjonującą
w formule e-learning. Celem platformy jest aktywna edukacja i promocja zachowań
społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych, budowanie społeczeństwa odpowiedzialnego
za środowisko i jego zasoby, kształtowania odpowiednich i świadomych postaw związanych
z ochroną i racjonalnym wykorzystanie zasobów środowiska takich jak: powietrze, woda,
przyroda ożywiona czy kopaliny. Rolą platformy jest także dystrybucja informacji
dotyczących zmian klimatycznych oraz wpływu naszych codziennych działań na zmiany
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klimatyczne. Projekt skierowany jest przede wszystkim do wszystkich związanych
ze środowiskiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i organizacji z nim powiązanych dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Mamy świadomość, że odpowiednie i odpowiedzialne postawy i zachowania należy
kształtować od najmłodszych lat, bo wówczas jest największa szansa na to, że ludzie
wchodzący w dorosłe życie będą wiedzieli jak dbać o środowisko i szanować jego zasoby.
Platforma skierowana jest także do rodziców, nauczycieli i samorządów ponieważ to te
podmioty w dużej mierze są odpowiedzialne za edukację przyszłych pokoleń. Z dostępnych
badań wynika, że niejednokrotnie sami nauczyciele, a tym bardziej rodzice spotykają się
z brakiem odpowiednich informacji i materiałów edukacyjnych, które mogliby wykorzystać w
procesie edukacji dzieci i młodzieży. Podobnie rzecz ma się z samorządami zwłaszcza tymi
mniejszymi, które mimo wprowadzenia choćby ,,ustawy śmieciowej” ciągle borykają się
z problemami dzikich wysypisk śmieci w lasach czy przy drogach, wypalaniem traw, czy
zanieczyszczaniem wód gruntowych.
Zintegrowana Cyfrowa Platforma Edukacyjna ma być z jednej strony odpowiedzią
na powyższe oczekiwania, z drugiej zaś ma być serwisem pierwszego kontaktu dla młodzieży
i rodziców, którzy znajdą w nim przystępnie przygotowane materiały i wiele ciekawostek
oraz praktycznych porad jak budować odpowiedzialną postawę środowiskową. Portal będzie
podzielony tematycznie, a każda strefa wiedzy będzie obejmowała zarówno informacje ogólne
i edukacyjne jak i specjalistyczne. Dodatkowo w strefie wiedzy znajdą się kursy, warsztaty,
webinaria przeznaczone dla nauczycieli, którzy na ich podstawie będą mogli prowadzić lekcje
w szkołach.
Znaczącym elementem tej części platformy będzie prowadzona w formie webinarium raz na
miesiąc lekcja, która będzie edukowała całą społeczność na niej zalogowaną. Webinaria
prowadzić będą współpracujący z KSM nauczyciele i trenerzy posiadający kwalifikacje
i doświadczenie w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
Platforma podzielona będzie na części:
Część informacyjno-promocyjna
Zakres tej strefy będzie obejmował następujące zagadnienia:

natura i środowisko

gospodarka wodna

geologia

edukacja ekologiczna

przyroda

leśnictwo

łowiectwo

odpady
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ochrona powietrza
odnawialne źródła energii
W każdej części będzie można znaleźć zarówno informacje ogólne jak i specjalistyczne.
Będą to materiały zarówno w formie tekstowej jak i multimedialnej. Dodatkowo
bieżące komentarze, wywiady i opinie ludzi z branży oraz autorytetów w danej
dziedzinie. Materiały będą atrakcyjnie zredagowane zarówno pod względem
tekstowym jak i graficznym.
Część edukacyjna
Część edukacyjna platformy w przeciwieństwie do części informacyjnej będzie częścią
aktywną. Dostęp do niej będzie możliwy po zerejestrowaniu. Zawartość tej strefy
dostępna będzie w następujących formatach:

tekstowym (ppt., word, excel, pdf)

graficznym (wykresy, grafiki)

video

multimedia

online (możliwość uczestnictwa w czasie rzeczywistym w szkoleniach, kursach,
seminariach, warsztatach)

offline (archiwalne zapisy rozmów, warsztatów, seminariów, filmów)
Dodatkowo, dzięki rejestracji uczestników, będzie możliwość komunikacji
z uczestnikami, a także informowanie ich o bieżących ofertach w zakresie, w którym
wskażą zainteresowanie. Jest to na dzień dzisiejszy jedyna platforma w Polsce
oferująca ten model edukacji ekologicznej na odległość.
Do prawidłowej realizacji działania niezbędne będą koszty związane z:
- realizacją zintegrowanej platformy edukacyjnej;
- utrzymaniem portalu: (wykupienie miejsca na serwerze, transferu (2000 GB))
- Serwisem portalu (administrowanie, obsługa techniczna portalu, wykonywanie
banerów w technologi flash, itp..)
- oparacowniem (scenariusz, realizacja, montaż) zawartości multimedialnej portalu
(video content) oraz webinariów,
Wszystkie zaplanowane koszty zostały skalkulowane na podstawie rzeczywistych cen
rynkowych ustalonych w wyniku rozeznania rynku.
Zintegrowana Platforma Cyfrowej edukacji Ekologicznej ma być to narzędzie edukacyjne,
informacyjne i promocyjne obejmujące swym zasięgiem wszystkie obszary chronione
w Polsce. Bazą jego powstania będzie GEOPORTAL, który pozwoli nam stworzyć własną mapę
obszarów chronionych w postaci tzw. geotargetingu czyli kierowania treści dostosowanej
względem lokalizacji internauty. W ZPCEE zakładamy, iż użytkownik – członek społeczności
lokalnej związanej z wybranym przez siebie obszarem chronionym będzie miał możliwość
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wybrania danego obszaru, z którym powiązane będą nie tylko materiały edukacyjne
czy promocyjne ale również informacje na temat ilości użytkowników z danego obszaru,
trenerów edukacji ekologicznej z możliwością kontaktu z nimi czy wskazania organizacji
i instytucji współpracujących w zakresie edukacji ekologicznej. ZPCEE to zatem połączenie
platformy informacyjno-promocyjnej z platformą edukacyjną funkcjonującą w formule
e-learning. Nie jest to klasyczna strona internetowa, która działa w sposób pasywny
(przekazywanie informacji), ale jest to kompleksowy zbiór narzędzi i aplikacji służący
rejestracji, aktywnemu angażowaniu uczestników, promocji treści a przede wszystkim edukacji
na odległość z wykorzystaniem sieci internetowej oraz najnowszych technologii live streaming.
Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej jest wszechstronnym narzędziem
bazodanowym, do którego dostęp mają zarówno osoby niezarejestrowane (w części
promocyjnej i informacyjnej) oraz zarejestrowane (do części edukacyjnej, szkoleniowej
i społecznościowej). Docelowo platforma ma zintegrować do 150 000 uczestników
zarejestrowanych i nie zarejestrowanych z różnych środowisk zajmujących się szeroko pojętą
ekologią, zamieszkujących obszar całej Polski. Celem platformy jest aktywna edukacja
i promocja zachowań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych, budowanie społeczeństwa
odpowiedzialnego za środowisko i jego zasoby, kształtowania odpowiednich i świadomych
postaw związanych z ochroną i racjonalnym wykorzystanie zasobów środowiska takich jak:
powietrze, woda, przyroda ożywiona czy kopaliny. Rolą platformy jest także dystrybucja
informacji dotyczących zmian klimatycznych oraz wpływu naszych codziennych działań
na zmiany klimatyczne.
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