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WEŹ ODDECH 
– MŁODZI NA RZECZ
CZYSTEGO POWIETRZA

E-KURS – CZĘŚĆ II

W jaki sposób przeprowadzić 
projekt informacyjny?
Poznajemy zasady realizacji oraz kryteria 
dobrego projektu informacyjnego

W tej części e-kursu:
•  Dowiecie się, jak formułować temat projektu

i określać jego cel.

•  Dowiecie się czym jest projekt informacyjny
oraz jak go przygotować.

•  Poznacie ciekawe kampanie informacyjne
dotyczące czystości powietrza.
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W tej części e-kursu:
• zwiększycie i sprawdzicie swoją wiedzę na temat 

czystości powietrza 
• zastanowicie się, jak Wy możecie wpłynąć na poprawę

stanu powietrza w Waszej okolicy
• dowiecie się, skąd w Waszej okolicy może brać się niska 

emisja.

Ta część kursu składa się z 10 slajdów, praca z nimi zajmie 
Wam ok. 1 godziny. Przygotujcie kartkę i długopis do 
notowania. Kurs jest dla Was i ma na celu wspieranie 
Waszego uczenia się - działajcie w grupie i nie obawiajcie 
się złych odpowiedzi :)  
Powodzenia ! 

ZADANIE PIERWSZE
Zastanówcie się przez chwilę, co to jest niska emisja 
i zapiszcie definicję na kartce. 
Kiedy będziecie gotowi, sprawdźcie odpowiedź 
na następnym slajdzie.
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Projekt można porównać do pieczenia ciasta dla przyjaciół. 

1.  Najpierw wyznaczamy temat – „Nauka pieczenia ciasta” oraz cel –
„Chcemy ugościć przyjaciół, poprzez przygotowanie pysznego ciasta”.
Później dowiadujemy się, jakie ciasto lubią Wasi znajomi. OK, już wiecie,
że szarlotka będzie odpowiednia na spotkanie – w projektowym języku
właśnie dokonaliście diagnozy potrzeb Waszego otoczenia!

2.  Następnie ustalacie, co musicie zrobić, by ciasto powstało: stworzyć listę
potrzebnych składników, znaleźć czas na zakupy oraz na przygotowanie
ciasta. Macie więc już listę zadań oraz termin, kiedy te wszystkie rzeczy się
wydarzą.

3.  Dodatkowo dziadek zadeklarował swoją pomoc. Super! Jest więc
i sojusznik. Przed wizytą przyjaciół, wspólnie z dziadkiem zabieracie się
do pieczenia: ktoś wyrabia ciasto, dziadek obiera i kroi jabłka, inne osoby
odpowiadają za nakrycie do stołu. Krótko mówiąc: działacie!

4.  Swoich przyjaciół gościsz pyszną szarlotką: to tak, jak publiczna
prezentacja efektów projektu. Niektórzy ze znajomych mówią, że pyszne,
inni trochę kręcą nosem na nadmiar cynamonu – to możemy porównać do
podsumowania projektu oraz do informacji zwrotnej, którą dajemy sobie
nawzajem w grupie projektowej.

Zapoznajcie się z krótkim filmikiem o tym, jak zrobić projekt edukacyjny.

PROJEKT – CO TO W OGÓLE JEST?

1. 
TEMAT / CEL / DIAGNOZA

2. 
PLAN ZADAŃ / HARMONOGRAM

3. 
DZIAŁANIE

4.
PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU 

/ INFORMACJA ZWROTNA

https://www.youtube.com/watch?v=BB9Ouni0XMw
https://youtu.be/iOhlaov9hRE
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W JAKI SPOSÓB WYZNACZAĆ 
TEMAT ORAZ CEL PROJEKTU?

Temat
Na początku projektu należy określić jego temat oraz wyznaczyć cel. 
Te dwa elementy muszą ze sobą współgrać ale nie oznaczają tego 
samego! Temat projektu zwykle jest bardziej obszerny i ogólny niż 
cel, możecie go poszukiwać wszędzie - w szkole i poza nią, w swojej 
dzielnicy, miasteczku, w życiu codziennym, możecie zainspirować się 
filmem, postem na Facebooku. To może być np. „Spalanie odpadów 
w domowych piecach”, „Komunikacja miejska w Warszawie” lub 

„Rowery w naszej gminie”. 

Cel
Kolejnym etapem jest określenie celu projektu.  
Odpowiedzcie sobie na pytania: Czego chcę się nauczyć?  
Co chcę zrozumieć?  Co zamierzam osiągnąć?

Cele projektu powinny być dla Was zrozumiałe oraz realistyczne, 
a poza tym konkretne i sformułowane w formie efektu,  
a nie działania. 

Przykład 
W projekcie pn. „Niska emisja w mojej miejscowości”, celem może być 

„Dowiemy się, co wpływa na jakość powietrza w naszej gminie”, a nie 
„Jakość powietrza w naszej gminie”. Określenie tego, jaka jest jakość 
powietrza w naszej gminie jest już działaniem, czyli czynnością, która 
przybliża Was do osiągnięcia celu projektu.

ĆWICZENIE
Wymyśl trzy różne cele  

do podanych tematów projektów:

• Niska emisja w mojej miejscowości.

• Różne rodzaje źródeł energii. 

• Ekologiczne środki transportu.



ĆWICZENIE
Spróbujcie wykorzystać Canvę  

do stworzenia logotypu (symbolu)  
Waszej grupy projektowej.
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NARZĘDZIA UŁATWIAJĄCE 
PRACĘ W PROJEKCIE:

•   Do tworzenia harmonogramu możecie wykorzystać Kalendarz 
Google – stwórzcie swój grupowy kalendarz, w którym 
określicie, kiedy dane działanie ma się wydarzyć.

•   Do podziału zadań idealny jest Excel. Przygotujcie tabelkę, 
składającą się z wierszy Nazwa działania, a pod nią w każdym 
wierszu - co musi się wydarzyć, by dane działanie zrealizować.  
Teraz przechodzicie do kolumn. Obok działań dopiszcie  
datę realizacji, a w kolejnej kolumnie kto za to odpowiada.  
Taki arkusz możecie przenieść do Google Doc. i udostępnić 
wszystkim osobom z grupy.

•   Do bieżącej komunikacji możecie wykorzystać grupę na 
Facebooku, utworzoną tylko na Wasze projektowe potrzeby.  
Jeśli nie macie konta na Facebooku, możecie skorzystać  
z prostego narzędzia pn. Slack.

•   Do tworzenia grafik wykorzystajcie bezpłatne narzędzie Canva. 
Filmy możecie nagrywać telefonem komórkowym, a montować 
je w Youtube Movie Maker (możecie też dodawać dźwięk oraz 
napisy do Waszego filmu).

https://www.canva.com


ĆWICZENIE
Wybierz jedno kryterium, którego realizacja 

jest dla Ciebie najważniejsza i napisz 
na kartce uzasadnienie swojego wyboru. 

Odpowiedzią wymień się z inną osobą z grupy 
i przez chwilę porozmawiajcie o wybranych 

przez siebie kryteriach. Pamiętaj, by nie oceniać 
wyboru swoich kolegów i koleżanek – bardzo możliwe 

jest, że w grupie wskażecie zupełnie inne 
kryteria jako ważne. Różnorodny wybór wskazuje 

o różnorodności potrzeb i opinii. 
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DOBRY PROJEKT, CZYLI JAKI? 
KRYTERIA PROJEKTU  
EDUKACYJNEGO

Wiecie już czym jest projekt, potraficie określić temat oraz 
wyznaczyć jego cel. Teraz nadszedł czas, by zapoznać się 
z kryteriami dobrego projektu. Kryteriami, czyli zasadami,  
których przestrzeganie sprawia, że projekt można określić  
mianem dobrego i kompletnego. Oto one:

•    Ustalimy zasady współpracy w grupie, które sprawią,  
że będziemy się w niej czuć swobodnie i komfortowo.

•    Określimy podział obowiązków. Każda osoba będzie miała 
przyporządkowane minimum jedno zadanie, za które będzie 
odpowiedzialna.

•   Wybierzemy koordynatora/koordynatorkę naszej grupy 
i określimy jego/jej zadania.

•   Grupa projektowa będzie spotykać się systematycznie.

•   Uczniowie i uczennice będą wykonywać swoje zadania 
samodzielnie, a nauczyciel/nauczycielka będzie pełnił rolę 
wspierającą.

•   Po zakończeniu projektu informacyjnego przeprowadzimy 
podsumowanie pracy grupy i spiszemy wnioski na przyszłość.

•   Każda osoba w grupie projektowej otrzyma informację zwrotną 
(również nauczyciel/nauczycielka).
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PROJEKT INFORMACYJNY – CO TO TAKIEGO?

Projekt informacyjny przeprowadza się po to, aby przekazać większej grupie odbiorców i odbiorczyń jakąś konkretną 
treść. Np. w Waszych projektach możecie informować mieszkańców i mieszkanki miejscowości o skutkach zdrowotnych 
wynikających z emisji komunikacyjnej i zachęcać ich do ograniczenia korzystania z samochodów.

Na co należy zwrócić uwagę, realizując projekt informacyjny:

§ 1
Selekcja informacji – wybierzcie 2-3 informacje,  
które chcecie przekazać w ramach kampanii. Nie zasypujcie 
Waszych odbiorców i odbiorczyń nadmiarem informacji, 
starczy jedna ale precyzyjna np. „Wybierz rower!”.

§ 2
Dobrze wybrane kanały informowania – należy dokładnie 
ustalić, o czym chcecie informować oraz w jaki sposób.  
Do osoby w Waszym wieku łatwiej dotrzecie przygotowując 
kampanię na Facebooku, zaś seniorka woli dostać do ręki 
wydrukowaną ulotkę. Musicie dostosować formę i kanał 
komunikatu do potrzeb konkretnej grupy odbiorców  
i odbiorczyń.

§3
Przygotowanie na różne pytania - podczas projektu  
możecie spotkać się z wieloma pytaniami, bądźcie gotowi,  
by na nie odpowiedzieć. Osoby, do których chcecie dotrzeć, 

mogą zapytać o źródło danych, na których opieracie Wasze 
materiały, mogą czuć potrzebę poznania większej ilości 
informacji.

§ 4
Ulotki to nie wszystko! Pewnie często zdarzyło się Wam 
dostać na ulicy ulotkę – czy zawsze zapoznajecie się z jej 
treścią? Zastanówcie się z jakich innych sposobów komunikacji 
możecie skorzystać. 

§ 5
Otwartość na różnorodne reakcje - może być tak, że z Waszą 
kampanią dotrzecie do bardzo dużej liczby osób. Może być też 
tak, że osoby, które napotkacie nie będą chętne na rozmowę 
z Wami. Dajcie szansę innym na niewchodzenie w interakcję. 
Jeśli takich sytuacji jest wiele, warto przemyśleć, co może 
być przyczyną - podejmijcie refleksję i wdrażajcie do projektu 
odpowiednie zmiany. 
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PRZYKŁADY  
CIEKAWYCH PROJEKTÓW 
INFORMACYJNYCH

Akcja informacyjna przeprowadzona przez policję? 
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Raciborzu kontrolowali samochody. Ich działania 
ukierunkowane były na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych 
technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują 
się nadmierną emisją spalin do atmosfery. Podobne działania 
prowadzone były na terenie całego województwa śląskiego. 
Podczas działań stróże prawa skontrolowali 65 pojazdów. 

I wy możecie angażować różne służby do swoich projektów.  
Czyste powietrze staje się ważną kwestią wielu instytucji 
publicznych, jak również grup zawodowych takich, jak kominiarze 
czy lekarze. Akcja raciborskich policjantów, byłaby jeszcze 
fajniejsza, gdyby każdy zatrzymany kierowca otrzymał ulotkę  
na temat zanieczyszczenia powietrza. Możecie taką w swoim 
projekcie przygotować!

Pełen opis akcji

http://www.naszraciborz.pl/site/art/6-patrol24/0-/60792-akcja-smog--policjanci-zatrzymali-22-dowody-rejestracyjne.html


ĆWICZENIE
Wskaż mocne i słabe strony przestawionych projektów 
i akcji – odpowiedzi zapisz na kartce. Zadanie wykonaj 

wykorzystując metodę informacji zwrotnej.  
Informacja powinna:

• wskazać dobre strony projektu,

• pokazać to, co wymaga poprawy,

• dać wskazówki, jak należy to poprawić,

• dać wskazówki, w jakim kierunku organizatorzy
akcji mogą rozwijać swoje pomysły.
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PRZYKŁADY  
CIEKAWYCH PROJEKTÓW 
INFORMACYJNYCH

Słoik z powietrzem z Podlasia
Prosta rzecz, na Allegro w lutym 2016 roku pojawił się słoik 
z czystym powietrzem z Podlasia. Koszt  jednego litrowego  
słoika to aż 150 zł za sztukę! Aukcją zainteresowały się media, 
min. Radio Zet. Wykorzystanie portalu aukcyjnego w taki 
niekonwencjonalny sposób, może być ciekawym pomysłem  
na akcję informacyjną. Może ktoś w trakcie zakupów akurat  
trafi na taką aukcję i skłoni go ona do refleksji?

Piosenka o smogu
Posłuchajcie piosenki kabaretu Czwartej Fali  
(Alvaro Soler ft. Monika Lewczuk PARODIA).  
Piosenka, film, sztuka teatralna, kabaret, musical 
– to formy, które możecie wykorzystać do
zrealizowania Waszego projektu informacyjnego.  

Tutaj znajdziecie więcej przykładów akcji informacyjnych 
zrealizowanych w ramach Weź oddech! 

https://www.youtube.com/watch?v=kQLLO1hbrnQ
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/dobre-praktyki-z-programu-wez-oddech


PRZYŚLIJ 
ODPOWIEDZI 

DO 
23.04!Projekt współfinansuje m.st.Warszawa
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ZADANIE DOMOWE

Odpowiedzi na zadanie znajdujące się na poprzednim  
slajdzie prześlijcie do koordynatorki programu  
na adres urszula.bijos@ceo.org.pl do 23 kwietnia.  

autorka: Joanna Gus 


