GOTOWI NA
GREEN CHALLENGE!
POMYSŁY NA LEKCJE ZWIĘKSZAJĄCE
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ W
EUROPIE

NAUCZYCIELE NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI?
ZAPROSZENIE
UE zwraca się do obywateli z apelem o wspólne działania mające uczynić Europę
zrównoważonym kontynentem.
Jako nauczyciel szkoły średniej masz wyjątkową możliwość
• edukowania kolejnego pokolenia o problemach i szansach ekologicznych oraz
• zachęcania młodych ludzi do proekologicznych działań w swoim życiu.
Chcesz podjąć się tego zadania, ale nie wiesz jak? Oto przydatny zestaw narzędzi!

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESTAWIE
NARZĘDZI
Niniejszy zestaw narzędzi powstał w oparciu o kampanię „DING DONG — Gotowi na
green challenge?”, czyli inicjatywę UE zachęcającą młodych Europejczyków do
budowania zrównoważonej przyszłości (październik 2020 – czerwiec 2021).
Skupia się ona wokół 5 kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju, z którymi UE
i jej obywatele muszą się zmierzyć w nadchodzących latach.
Jest to efekt współpracy z 15 lokalnymi influencerami, którzy
• odwiedzili inspirujące projekty proekologiczne wspierane przez UE,
• podjęli green challenge w celu ochrony naszej planety.
Opis doświadczeń influencerów można znaleźć w mediach społecznościowych i na
stronie DING DONG.

5 ASPEKTÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Mieszkalnictwo/
budownictwo

Produkcja/
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WYKORZYSTAJ KAMPANIĘ
„DING DONG” JAKO TRAMPOLINĘ
Niniejszy zestaw narzędzi pomaga nauczycielom:
• omówić 5 aspektów zrównoważonego rozwoju z uczniami w wieku 12–19 lat,
• inspirować uczniów konkretnymi przykładami proekologicznych projektów na
poziomie lokalnym,
• uzyskać pomysły na green challenge, z którymi uczniowie mogą się zmierzyć w
szkole lub poza nią,
• znaleźć przydatne zasoby na temat zrównoważonego rozwoju i działań UE do
uzupełnienia wiedzy lub wykorzystania w nauczaniu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU NARZĘDZI
Materiały dotyczące każdego z 5 aspektów:
• Podstawowe informacje o

– konkretnych problemach ekologicznych,
– celach i działaniach UE mających rozwiązać te problemy.

• Przykładowe projekty ze wszystkich państw członkowskich pokazujące, jak wspólne
starania UE i lokalnych inicjatyw mogą przełożyć się na bardziej zrównoważoną przyszłość.
• Wkład, jaki wszyscy możemy wnieść — tematy dyskusji i green challenge dla uczniów.
• Linki do dodatkowych informacji.

JAK KORZYSTAĆ Z ZESTAWU NARZĘDZI
Wybierz co najmniej jeden z 5 aspektów zrównoważonego rozwoju poruszonych
w tej kampanii.
Omów poszczególne aspekty, wykorzystując informacje zawarte w tej prezentacji.
Wybierz zielone projekty z listy na końcu tej prezentacji, aby pokazać uczniom, że lokalne
działania proekologiczne czynią świat lepszym i że UE wspiera zrównoważony rozwój.
• Omów projekty pod kątem poruszanych w nich problemów ekologicznych i
oferowanych przez nie zielonych rozwiązań.
• Przeprowadź z uczniami burzę mózgów na temat innych możliwości rozwiązania tych
problemów ekologicznych przez obywateli i decydentów.
Zachęć uczniów do zorganizowania zielonych wyzwań, czyli działań, dzięki którym ich
szkoły, domy i style życia będą bardziej zrównoważone.

ZESTAW NARZĘDZI

INFORMACJE OGÓLNE:
DZIAŁANIA UE NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

UCZYŃMY EUROPĘ ZNÓW ZIELONĄ!
Wizja Europy na 2050 rok
• Zerowa emisja gazów cieplarnianych netto
• Minimalizacja odpadów
• Ochrona ekosystemów
Aby to urzeczywistnić, musimy zacząć inaczej żyć, konsumować i produkować.
Nikt nie powinien zostać z tyłu.
Gdzie znajdę
nową pracę?

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
UE WSPIERA REGIONY I MIASTA W PROCESIE WPROWADZANIA ZMIAN
W latach 2021–2027 UE wesprze lokalne „zielone” działania kwotą przekraczającą
100 miliardów euro. Przykłady wspieranych projektów:
• stacje ładowania e-rowerów zasilane energią słoneczną,
• żywność organiczna w stołówkach szkolnych,
• walka z odpadami morskimi.
…Więcej przykładowych projektów zawiera lista
na końcu tej prezentacji.
UE nie wspiera już lokalnych działań
zanieczyszczających środowisko.

PIĘĆ ASPEKTÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
PROPOZYCJE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

ASPEKT 1 — MIESZKALNICTWO/BUDOWNICTWO
NA CZYM POLEGA PROBLEM?
• Budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii i 36% łącznej emisji CO2.
• 75% budynków w UE nie jest energooszczędnych, jednak obecnie mniej niż 1%
budynków jest modernizowanych każdego roku.
• Ponad 50 milionów gospodarstw domowych w UE doświadcza ubóstwa
energetycznego, tj. braku dostępu do usług energetycznych z powodów, takich jak
niski dochód, wysokie rachunki i nieefektywność energetyczna budynków.

Źródła: Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład | Europejskie Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego

ASPEKT 1 — MIESZKALNICTWO/BUDOWNICTWO
JAK UE ROZWIĄZUJE TEN PROBLEM?
UE zobowiązała się znacznie zmniejszyć zużycie energii w mieszkalnictwie (w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu uczynienia z Europy pierwszego na świecie
kontynentu neutralnego klimatycznie do 2050 roku).
Wspiera
• modernizację budynków pod kątem zmniejszania zużycia energii, generowania niższych
rachunków za energię oraz poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi,
• powstawanie nowych budynków zużywających bardzo mało energii lub wytwarzających
więcej energii niż zużywają (budynki neutralne energetycznie lub „pasywne”).

Źródła: Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład | Europejskie Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego

ASPEKT 1 — MIESZKALNICTWO/BUDOWNICTWO
PRZYKŁADOWY PROJEKT: STRAŻNICY INTELIGENTNEJ
ENERGII POMAGAJĄ SZKOŁOM OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ

https://allears.net/2020/09/16/marvels-guardians-of-the-galaxy-will-make-broadcast-premiere-on-abc

Źródło: Komisja Europejska/© Energy@School; opis projektu jest dostępny tutaj w języku chorwackim, niemieckim, węgierskim, włoskim,
polskim i słoweńskim. Listę przykładowych projektów ze wszystkich krajów UE można znaleźć na końcu tej prezentacji.

ASPEKT 1 — MIESZKALNICTWO/BUDOWNICTWO
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 1: zwiększ efektywność energetyczną swojej szkoły
Uczniowie sprawdzają efektywność energetyczną budynków szkolnych. Jakie można
podjąć kroki (krótko-, średnio- lub długoterminowe) w celu zaoszczędzenia energii i
ograniczenia emisji? W małych grupach identyfikują problematyczne obszary i szukają
możliwych rozwiązań. Uczniowie prezentują swoje wnioski szkolnym decydentom, aby
zachęcić ich do wprowadzenia zmian.

ASPEKT 1 — MIESZKALNICTWO/BUDOWNICTWO
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 2: zainspiruj innych do zmniejszenia zużycia energii
Uczniowie przeprowadzają burzę mózgów na temat ograniczenia codziennego zużycia
energii w domu i szkole (np. poprzez przykręcenie grzejników lub odłączenie
nieużywanych urządzeń od zasilania). Każdy uczeń opracowuje 10 wskazówek (np.
infografikę, plakat lub wpis w mediach społecznościowych) dla innych młodych ludzi.
Następnie uczniowie testują te wskazówki ze swoimi rówieśnikami. Jak najskuteczniej
przekonać innych do wprowadzania zmian?

ASPEKT 1 — MIESZKALNICTWO/BUDOWNICTWO
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 3: znajdź pasywny dom w swojej okolicy
Uczniowie wynajdują pasywny dom/budynek w swoim regionie lub kraju i uzyskują
informacje o ekologicznym projektowaniu i budownictwie. Jak ten budynek powstał?
Jakich użyto materiałów budowlanych? Jakie kryteria musi spełniać? Jeśli to możliwe,
uczniowie przeprowadzają (osobiście bądź wirtualnie) wywiad z konstruktorem
ekologicznych budynków lub ekspertem z tej dziedziny, aby dowiedzieć się więcej o
ekologicznym budownictwie.
Uczniowie przygotowują prezentację lub (wirtualny bądź fizyczny) model pasywnego
budynku, aby objaśnić różnice projektowe między domem pasywnym a standardowym.
Jak konstruuje się dzisiejsze budynki, tak aby były bardziej energooszczędne? Jakie są
(krótko-, średnio- i długoterminowe) zalety i wady stosowania tych metod? Uczniowie
omawiają wnioski i dzielą się nimi z resztą klasy.

ASPEKT 2 – PRODUKCJA/KONSUMPCJA
NA CZYM POLEGA PROBLEM?
• Przemysł odpowiada za 20% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.
• Tylko 12% materiałów wykorzystywanych w przemyśle UE pochodzi z recyklingu.
• Tylko 40% wszystkich odpadów z gospodarstw domowych w UE jest ponownie
wykorzystywanych lub poddawanych recyklingowi.
• Kluczowym problemem są odpady z tworzyw sztucznych, z których mniej niż jedna
trzecia jest w Europie poddawana recyklingowi.
• Branża odzieżowa wytwarza 10% światowych emisji CO2 i każdego roku zużywa ok.
1,5 biliona litrów wody.

ASPEKT 2 – PRODUKCJA/KONSUMPCJA
JAK UE ROZWIĄZUJE TEN PROBLEM?
UE zobowiązała się:
• pomóc przemysłowi z terenu UE uczynić procesy i produkty bardziej zrównoważonymi,
• zmniejszyć zużycie zasobów,
• promować nowe modele biznesowe oparte na wynajmie towarów i usług,
• dopilnować, aby do 2030 roku wszystkie opakowania w UE nadawały się do ponownego
użycia lub recyklingu.
Dzięki temu do 2050 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Europa stanie się
pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie.

Źródła:Komisja Europejska, Zielony Ład | Komisja Europejska, Odpady |
Parlament Europejski, Odpady z tworzyw sztucznych | Nature Reviews, The Environmental Cost of Fast Fashion

ASPEKT 2 – PRODUKCJA/KONSUMPCJA
PRZYKŁADOWY PROJEKT: L'OUVROIR — UPCYKLING Z MYŚLĄ O
GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Źródło: L’Ouvroir; informacje o projekcie są dostępne tutaj w języku francuskim.
Listę przykładowych projektów ze wszystkich krajów UE można znaleźć na końcu tej prezentacji .

ASPEKT 2 – PRODUKCJA/KONSUMPCJA
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 1: poznaj wysoki koszt szybkiej mody
Uczniowie dowiadują się, jak produkcja odzieży wpływa na środowisko. Czynniki do
uwzględnienia: emisja CO2, zużycie wody, surowce, opakowania, transport. Jakie są
alternatywne możliwości podążania za zmianami stylu?
Uczniowie otrzymują zadanie ubrania się w sposób zrównoważony na specjalną okazję
(np. koncert szkolny lub zakończenie roku), tzn. mają pożyczyć ubranie, kupić odzież w
lumpeksie, pozyskać ją z upcyklingu, uszyć strój lub skorzystać z wypożyczalni.
Uczniowie fotografują swoje „nowe” stylizacje i vlogują lub blogują na temat
zrównoważonego ubierania się, aby zainspirować innych.

ASPEKT 2 – PRODUKCJA/KONSUMPCJA
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 2: wesprzyj gospodarkę o obiegu zamkniętym w swojej okolicy
Uczniowie poznają pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz dowiadują się, jak
projektować produkty, by nadawały się do ponownego użycia i recyklingu. Tworzą ekatalog lub stronę internetową z listą firm i usług przyjaznych dla środowiska w swojej
okolicy (np. wypożyczalnie ubrań, punkty napełniania, kawiarnie z punktem napraw
itp.). Zachęcaj uczniów do promowania tej listy w szkole i mediach społecznościowych
w celu wsparcia lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym!

ASPEKT 2 – PRODUKCJA/KONSUMPCJA
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 3: poddaj stary przedmiot upcyklingowi
Uczniowie znajdują w domu stary, nieużywany przedmiot lub odzież do upcyklingu lub
ponownego użycia. Najpierw szukają różnych praktycznych pomysłów i technik (np.
filmy w serwisie YouTube), aby nawzajem się zachęcać do wymyślania najbardziej
kreatywnych sposobów na upcykling. Następnie, pracując indywidualnie lub w małych
grupach, sprawdzają swoje umiejętności w praktyce, aby dać przedmiotowi nowe życie.
Uczniowie fotografują lub nagrywają swoje przedmioty przed i po, aby pokazać
transformację.

ASPEKT 3 — OCHRONA PRZYRODY
NA CZYM POLEGA PROBLEM?
• Połowa światowego produktu krajowego brutto (PKB) — 40 bilionów euro — jest
uzależniona od przyrody.
• Tylko 23% gatunków i 16% habitatów jest obecnie w dobrym stanie.
• Milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem.
• Od 1990 roku liczebność pospolitych gatunków ptaków w Europie spadła o 12%.
• Od 1992 roku powierzchnia obszarów miejskich podwoiła się ponad dwukrotnie.

ASPEKT 3 — OCHRONA PRZYRODY
JAK UE ROZWIĄZUJE TEN PROBLEM?
UE zobowiązała się ochronić i przywrócić uszkodzone ekosystemy do 2030
roku, zakładając m.in. następujące cele:
• ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądu
i 30% powierzchni mórz (sieć Natura 2000),
• przywrócenie co najmniej 25 000 km rzek,
• zasadzenie 3 miliardów drzew.
Dzięki temu do 2050 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Europa
stanie się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie.

Źródła: Komisja Europejska, Strategia na rzecz różnorodności biologicznej |
Europejska Agencja Środowiska | Organizacja Narodów Zjednoczonych, Cele Zrównoważonego Rozwoju

ASPEKT 3 — OCHRONA PRZYRODY
PRZYKŁADOWY PROJEKT: UE I LOKALNI MIESZKAŃCY
RAZEM WALCZĄ Z ODPADAMI MORSKIMI

Powstrzymajmy ten trend!
Źródło: Program Interreg Meltemi Bałkany-Morze Śródziemne; informacje o projekcie są dostępne tutaj w języku
angielskim. Listę przykładowych projektów ze wszystkich krajów UE można znaleźć na końcu tej prezentacji.

ASPEKT 3 — OCHRONA PRZYRODY
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 1: posprzątaj lokalny teren zielony
Uczniowie organizują „Spacer ze śmieciami”, aby uprzątnąć wybrany teren zielony,
przestrzegając lokalnych zaleceń dotyczących ochrony przed COVID-19. Poproś
uczestników o zanotowanie typów zebranych śmieci i uzyskanie informacji o czasie
rozkładu tych przedmiotów. Na podstawie tych danych uczniowie przygotowują
kampanię informacyjną i medialną mającą przekonać ludzi do zmiany zachowań.

ASPEKT 3 — OCHRONA PRZYRODY
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 2: zazieleń teren szkoły
Uczniowie analizują, jak zwiększyć bioróżnorodność i uczynić teren szkoły bardziej
zielonym. Czy jest dostępny teren zielony, który można przekształcić w ogród z polnymi
kwiatami? Czy można zastosować proste środki, aby wesprzeć dziką przyrodę (np. budki
dla owadów, budki i paśniki dla ptaków, budki dla nietoperzy)? W oparciu o swoje
pomysły uczniowie przygotowują i prezentują szkolnym decydentom plan przywrócenia
przyrody do stanu pierwotnego, a następnie wspólnie z kadrą pedagogiczną tworzą
grupę zadaniową mającą wdrożyć ten plan w życie.

ASPEKT 3 — OCHRONA PRZYRODY
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 3: zostań ekoturystą
Gdzie znajduje się najbliższy obszar chroniony Natura 2000? Uczniowie poznają sieć
Natura i jej cele. Jakie działania są prowadzone na tym obszarze w celu ochrony
lokalnej bioróżnorodności? Ile osób odwiedza to miejsce każdego roku? Czym
ekoturystyka różni się od tradycyjnej turystyki?
Każdy uczeń przygotowuje przewodnik o tym, jak zostać ekoturystą. Uczniowie dzielą
się swoimi przewodnikami w Internecie i organizują (osobistą lub wirtualną) wizytę na
obszarze Natura 2000, aby wykorzystać swoje wytyczne w praktyce.

ASPEKT 4 — TRANSPORT/PODRÓŻE
NA CZYM POLEGA PROBLEM?
• Transport odpowiada za jedną czwartą łącznej emisji gazów cieplarnianych
w Europie i udział ten nadal rośnie.
• Transport drogowy (samochody, autobusy, przewóz towarów) odpowiada
za ponad 70% wszystkich emisji z transportu.
• Emisje z transportu są ponadto główną przyczyną zanieczyszczenia
powietrza w miastach.

ASPEKT 4 — TRANSPORT/PODRÓŻE
JAK UE ROZWIĄZUJE TEN PROBLEM?
• Korzystanie z bardziej zrównoważonych środków transportu (np. pociągu,
tramwaju, roweru czy samochodów elektrycznych) pomaga ograniczyć emisje
i poprawić jakość powietrza.
• UE zobowiązała się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z transportu o 90%
do 2050 roku (w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu uczynienia z
Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 roku).

Źródło: Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład

ASPEKT 4 — TRANSPORT/PODRÓŻE
PRZYKŁADOWE PROJEKTY: NOWE PASY RUCHU DLA ROWERÓW I
ZMODERNIZOWANA STACJA KOLEJOWA W CZECHACH

Źródło: Komisja Europejska/© Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czech; informacje o projekcie są dostępne tutaj
(pasy ruchu dla rowerów) i tutaj (dworzec kolejowy) w języku czeskim i angielskim. Listę przykładowych projektów
ze wszystkich krajów UE można znaleźć na końcu tej prezentacji.

ASPEKT 4 — TRANSPORT/PODRÓŻE
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 1: ogranicz podróże samochodem
Czy uczniowie mogą ograniczyć cotygodniowe podróże samochodem poprzez
chodzenie, współdzielenie samochodów, korzystanie z transportu publicznego, roweru,
hulajnogi itp.? Uczniowie vlogują na temat swoich ekologicznych podróży, oceniają
różne środki zrównoważonego transportu i dzielą się doświadczeniami w mediach
społecznościowych, wykorzystując hasztag kampanii.

ASPEKT 4 — TRANSPORT/PODRÓŻE
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 2: zmniejsz swój ślad węglowy
Uczniowie najpierw obliczają swój ślad węglowy i/lub ślad swoich rodzin za pomocą
internetowego kalkulatora (np. www.carbonfootprint.com/calculator.aspx), porównując
i zestawiając wyniki z resztą klasy. Następnie każdy uczeń wyznacza sobie cel i horyzont
czasowy na zmniejszenie swojego śladu węglowego. Uczniowie śledzą swoje postępy
(np. prowadząc wideodziennik) i przekazują informacje klasie na koniec wyzwania.

ASPEKT 4 — TRANSPORT/PODRÓŻE
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 3: Odkrywaj świat w sposób zrównoważony
Uczniowie przygotowują plan przyszłej lub hipotetycznej podróży z wykorzystaniem
zrównoważonych środków transportu.
• Uczniowie wyszukują informacje o miejscach w swoim regionie, w których znajduje się
konkretna atrakcja turystyczna (np. kulturalna, sportowa, kulinarna lub przyrodnicza),
i planują podróż z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu.
• Gdyby uczniowie otrzymali bilet kolejowy na podróż po Europie, dokąd by się wybrali
i dlaczego? Jaką najdłuższą odległość można pokonać z wykorzystaniem
zrównoważonych środków transportu? Czyja podróż ma najmniejszy ślad węglowy?
Uczniowie prezentują przed klasą swoje podróże zrównoważonymi środkami transportu
(np. mapy, wyliczenia śladu węglowego, wpisy na blogu, artykuły) i głosują na najlepsze.

ASPEKT 5 — ŻYWNOŚĆ
NA CZYM POLEGA PROBLEM?
• Rolnictwo odpowiada za 10% emisji gazów cieplarnianych w UE (wskutek m.in.
hodowli zwierząt, uprawy pól i stosowania nawozów).
• Gleba jest cienką warstwą delikatnego i nieodnawialnego zasobu, od którego zależy
95% całej produkcji żywności, i który szybko ulega degradacji.
• Każdego roku w UE powstaje około 88 milionów ton odpadów żywnościowych,
których koszt wynosi ok. 143 miliardy euro.
• 1 na 5 zgonów w UE w 2017 r. miał związek z niezdrową dietą.

ASPEKT 5 — ŻYWNOŚĆ
JAK UE ROZWIĄZUJE TEN PROBLEM?
UE zobowiązała się zrealizować do 2030 roku kilka celów, w tym:
• ograniczyć użycie nawozów o co najmniej 20%,
• zmniejszyć użycie szkodliwych pestycydów zanieczyszczających glebę, wodę i
powietrze o 50%,
• dopilnować, aby 25% wszystkich pól uprawnych było wykorzystywanych do upraw
organicznych,
• zmniejszyć marnowanie żywności o 50%.
Dzięki tym celom do 2050 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Europa stanie
się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie.
Źródła: Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład | Europejska Agencja Środowiska | Komisja Europejska, Odpady żywnościowe

ASPEKT 5 — ŻYWNOŚĆ
PRZYKŁADOWY PROJEKT: ROLNICTWO MIEJSKIE POZWALA
WYTWARZAĆ ZRÓWNOWAŻONĄ ŻYWNOŚĆ W BRUKSELI

Źródło: BoerenBruxselPaysans; informacje o projekcie są dostępne tutaj w języku francuskim i niderlandzkim.
Listę przykładowych projektów ze wszystkich krajów UE można znaleźć na końcu tej prezentacji.

ASPEKT 5 — ŻYWNOŚĆ
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 1: gotuj z innymi w sposób zrównoważony
Uczniowie przyrządzają potrawy z wykorzystaniem produktów lokalnych, sezonowych i
uprawianych w sposób zrównoważony. Poproś lokalnego szefa kuchni, aby poprowadził
lekcję gotowania (osobiście lub wirtualnie). W miarę możliwości wykorzystuj produkty
lokalne, które otrzymały europejski certyfikat jakości żywności. Po zakończeniu
gotowania uczniowie tworzą e-book z przepisami, którymi mogą się dzielić ze
znajomymi i rodziną.

ASPEKT 5 — ŻYWNOŚĆ
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 2: wybierz obiady przyjazne dla środowiska
Uczniowie sprawdzają, jaki ślad węglowy mają ich obiady. Przez tydzień prowadzą
ewidencję spożywanych obiadów, a także odpadów wytwarzanych podczas ich
przyrządzania. W kolejnym tygodniu wybierają zielone rozwiązania — jedzą tylko
produkty lokalne/wegetariańskie, nie wytwarzają odpadów i nie używają plastikowych
opakowań ani sztućców. Uczniowie omawiają swoje doświadczenia z resztą klasy.
Następnie wspólnie opracowują zabawną kampanię medialną mającą przekonać resztę
szkoły do porzucenia zawiniętych w folię kanapek i obiadów typu fast food, które mają
duży ślad węglowy.

ASPEKT 5 — ŻYWNOŚĆ
JAK UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?
Wyzwanie 3: oblicz koszt dla środowiska
uczniowie udają się na targ lub do sklepu z produktami od rolników, aby poznać korzyści
wynikające ze spożywania produktów lokalnych zamiast żywności, która musi przejechać
setki lub tysiące kilometrów, zanim trafi na półki w supermarkecie. Ewentualnie
uczniowie sprawdzają, jak kupowanie produktów (np. jabłek czy truskawek) u lokalnego
dostawcy wpływa na środowisko w porównaniu z importowaniem tych samych
produktów z odległego kraju.
Jakie inne czynniki mają znaczenie podczas obliczania śladu węglowego spożywanej przez
nas żywności? A co z artykułami spożywczymi, które mają związek z wylesianiem, utratą
bioróżnorodności lub wykorzystywaniem lokalnych społeczności za granicą?
Uczniowie przygotowują arkusz lub stronę internetową z często zadawanymi pytaniami
(FAQ), aby pomóc konsumentom dokonywać świadomych wyborów podczas zakupów.
Testują oni swoje publikacje z pomocą znajomych i rodziny. Czy dzięki temu zmieniają oni
swoje nawyki?

PRZYDATNE ZASOBY
Europejski Zielony Ład
Europejska Agencja Środowiska
Młodzież i klimat
Projekty w ramach polityki spójności w Twoim kraju i regionie
Więcej informacji na temat Funduszu Spójności UE
Zielone zasoby dla nauczycieli

LISTA PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW
Kraj

Aspekt

Nazwa projektu

Austria

Żywność

Firmy z Austrii i Niemiec Zbyt duże spożycie mięsa przyczynia się do zmian klimatycznych i wielu problemów
zdrowotnych. Dlatego też w ramach tego projektu przedsiębiorcy i badacze opracowują
opracowują roślinne
naturalne i roślinne zamienniki mięsa.
artykuły spożywcze

DE
PL

Belgia

Produkcja/
konsumpcja

Zrównoważony handel Projekt wspiera tworzenie zielonych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, np.
dla osób z
serwisy napraw i punkty recyklingu.
niepełnosprawnościami

FR, NL
PL

Bułgaria

Transport/
podróże

Miasta przyjazne dla
pieszych oferują
czystszą i
bezpieczniejszą
przestrzeń

Chorwacja

Mieszkalnictw Modernizacja szkoły
o/budownict podstawowej pod
wo
kątem
energooszczędności

Po szeroko zakrojonej modernizacji Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli w Rijece zużywa
teraz o połowę mniej energii do ogrzewania niż wcześniej.

HR
PL

Cypr

Ochrona
przyrody

Lokalne władze, szkoły i społeczności z Grecji, Cypru, Albanii i Bułgarii podjęły wspólne
działania na rzecz walki z odpadami morskimi. Zebrano śmieci z plaży i omówiono strategie
zmniejszania ilości odpadów na poziomie lokalnym.

EL
PL

Dbanie o czystość
oceanów

Krótki opis

Więcej
informacji:

Projekt wspiera 10 miast z regionu Dunaju w zmniejszaniu emisji, poziomu hałasu i natężenia BG
ruchu ulicznego poprzez poprawę warunków dla pieszych. Miasta bardziej przyjazne dla
CZ, DE, EN, HR,
pieszych to miejsca lepsze, bezpieczniejsze i zdrowsze do życia.
HU, RO, SI, SK

LISTA PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW
Kraj

Aspekt

Nazwa projektu

Krótki opis

Więcej
informacji:

Czechy

Transport/
podróże

Nowy pas ruchu dla
rowerów w północnozachodnich Czechach

Aby zapewnić mieszkańcom możliwość bezpiecznego dojazdu do pracy i szkoły rowerem,
społeczności z północno-zachodnich Czech zbudowały pas ruchu dla rowerów wzdłuż
ruchliwej autostrady.

CZ
PL

Dania

Mieszkalnictw Duńska wyspa zasila
o/budownict środowisko energią
wo

Odwiedzający Akademię Energii Samsø mogą uzyskać informacje o potencjale energii
odnawialnej. Akademia znajduje się na „odnawialnej wyspie” Samsø, która większość
potrzebnej energii wytwarza z lokalnych, odnawialnych źródeł.

DA
EN, DE, FR

Estonia

Transport/
podróże

Współdzielenie
rowerów w Tartu

Tartu wdrożyło nowy system współdzielenia rowerów, który ułatwia mieszkańcom
poruszanie się po mieście bez samochodu i emisji. To największa sieć współdzielenia
rowerów w krajach nadbałtyckich.

EE
PL

Finlandia

Ochrona
przyrody

Walka z odpadami
plastikowymi w Morzu
Bałtyckim

Aby ograniczyć odpady morskie, musimy wiedzieć, skąd pochodzą te zanieczyszczenia.
Dlatego też partnerzy projektu z Finlandii, Szwecji i Łotwy zbadali drogi przedostawania się
odpadów plastikowych z obszarów miejskich do Morza Bałtyckiego.

FI
EE, EN, SE, LV

LISTA PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW
Kraj

Aspekt

Nazwa projektu

Krótki opis

Więcej
informacji:

Francja

Żywność

Francja i Wielka
Brytania podejmują
wyzwanie Cool Food

W ramach projektu powstała aplikacja pozwalająca użytkownikom śledzić wpływ swoich
posiłków na środowisko i zachęcająca ich do dokonywania bardziej zrównoważonych
wyborów żywieniowych.

FI
PL

Niemcy

Produkcja/
konsumpcja

Zamiana pustkowia w
tętniącą życiem
przestrzeń publiczną

W ramach projektu stary terminal towarowy i zajezdnię kolejową w Lipsku przekształcono w DE
miejsce przyjazne mieszkańcom. Są tam teraz przestrzenie dla lokalnych firm i inicjatyw, a
PL
także zdrowe otoczenie do aktywności na świeżym powietrzu.

Grecja

Mieszkalnictw Grecja i Macedonia
Lokalne władze, przedsiębiorstwa i szkoły z Grecji i Macedonii Północnej wspólnie
o/budownict Północna łączy siły, aby przystąpiły do projektu transgranicznego mającego na celu zwiększenie energooszczędności
wo
oszczędzać energię
budynków użyteczności publicznej. Projekt zwiększa również świadomość lokalnych
mieszkańców i organizacji na temat zużycia energii i ochrony środowiska.

Węgry

Ochrona
przyrody

Wsparcie miejskich
terenów zielonych

EL
PL

Dzięki współpracy z grupami społecznymi, mieszkańcami i lokalnymi władzami twórcy
HU
projektu pomogli odbudować opuszczone obszary i zwiększyć liczbę odwiedzających miejskie CZ, DE, EN, HR,
tereny zielone.
IT, PL, SI

LISTA PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW
Kraj

Aspekt

Nazwa projektu

Krótki opis

Więcej
informacji:

Irlandia

Produkcja/
konsumpcja

Przekuwanie zużytego
sprzętu rybackiego w
szanse biznesowe

Dzięki temu projektowi z jednej strony oczyszczane jest środowisko, a z drugiej lokalne małe PL
i średnie firmy mają okazję przekuć odpady w nowe możliwości. Partnerzy z Irlandii, Wielkiej
Brytanii i Norwegii wspólnie sprawdzili, jak można wytwarzać odzież i materiały budowlane
ze zużytego sprzętu rybackiego, a następnie sprzedawać je na rynku z oznakowaniem
ekologicznym.

Włochy

Żywność

Zrównoważone
stołówki szkolne

Sieć Transferu BioCanteens wykorzystuje proces przygotowywania szkolnych posiłków z
lokalnie uprawianej żywności organicznej do ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska.

IT
BG, EL, EN, FR,
PT, RO

Łotwa

Ochrona
przyrody

Estonia i Łotwa łączą
siły w trosce o
bezpieczniejsze
wybrzeże

Projekt ma na celu ochronę środowiska morskiego poprzez lepszą koordynację działań
łotewskich i estońskich służb ratowniczych, a także modernizację wyposażenia i
infrastruktury. Dzięki temu oba kraje mogą szybko reagować na wycieki ropy naftowej lub
inne zagrożenia, minimalizując wpływ na morskie zwierzęta i ekosystemy.

LV
EE
EN

Litwa

Produkcja/
konsumpcja

Cannamella: od pasji do Dzięki wsparciu UE młody litewski przedsiębiorca stworzył markę naturalnych,
pasjonującego biznesu ekologicznych, ręcznie wytwarzanych karmelków Cannamella.

LT
PL

LISTA PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW
Kraj

Aspekt

Nazwa projektu

Krótki opis

Więcej
informacji:

Luksemburg

Mieszkalnictw Drugie życie odpadów
o/
budowlanych i
budownictwo rozbiórkowych

Czy kiedykolwiek ciekawiło Cię, co się dzieje ze wszystkimi odpadami powstającymi podczas
stawiania lub rozbiórki budynku? To ważne pytanie z punktu widzenia ochrony środowiska,
ponieważ beton ma duży ślad węglowy. Dlatego też projekt ten bada metody recyklingu
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

DE
FR
PL

Malta

Produkcja/
konsumpcja

Nowa infrastruktura
W ramach projektu zbudowano nową oczyszczalnię ścieków i podłączoną ją do istniejącej
oczyszczania ścieków na sieci kanalizacyjnej. Zakład może oczyszczać ścieki wytwarzane przez 500 000 osób i
zapobiega uwalnianiu szkodliwych substancji do środowiska.
Malcie

MT
PL

Holandia

Transport/
podróże

Innowacyjny samochód Byli studenci Uniwersytetu w Eindhoven opracowali samochód zasilany energią słoneczną,
który wzbudza zainteresowanie na całym świecie. Ich badania torują drogę do mniej
zasilany energią
emisyjnego transportu.
słoneczną
wyprodukowany w
Holandii

NL
PL

Polska

Żywność

Hakaton przeciw
marnowaniu żywności

PL
CZ, DE, EN, IT

Celem projektu jest pomoc w redystrybucji nadwyżek żywności i zwiększenie świadomości
na temat zapobiegania marnowaniu żywności. W ramach serii hakatonów przeciw
marnowaniu żywności (Food Waste Hackathon) partnerzy projektu zapraszają twórców
aplikacji i entuzjastów IT do opracowywania nowych pomysłów, które pozwolą ludziom
marnować mniej żywności.

LISTA PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW
Kraj

Aspekt

Nazwa projektu

Krótki opis

Więcej
informacji:

Portugalia

Ochrona
przyrody

Ochrona morskiej flory i Biolodzy morscy, ekolodzy i służby ratownicze połączyły siły, aby chronić środowisko morskie PT
fauny w Lagunie Aveiro w Lagunie Aveiro. Ich działania obejmują m.in. ratowanie zwierząt po wyciekach ropy
PL
naftowej.

Rumunia

Żywność

Rolnictwo miejskie
promuje integrację
społeczną

Projekt wykorzystuje rolnictwo miejskie do angażowania obywateli w zrównoważony rozwój RO
lokalny. Osoby zagrożone wykluczeniem (np. osoby ubogie, bezrobotne, bezdomne, starsze, BG, CZ, DE, EN,
Romowie, kobiety i młodzież) powinny mieć możliwość uczestniczenia w procesie
HU, SK, SI
decyzyjnym na szczeblu lokalnym i przyczyniania się do poprawy dobrostanu swoich
społeczności.

Słowacja

Żywność

Przywracanie
pszczelarstwu
należytego miejsca w
życiu wiejskim

Pszczoły mają duże znaczenie dla bioróżnorodności i produkcji rolnej, lecz ich populacja się
kurczy. Celem projektu jest odwrócenie tego trendu poprzez budowę modelowych uli,
muzeum pszczół, obiektów edukacyjnych i zakładów przetwórstwa produktów pszczelich.

SK
EN, FR, HU

Słowenia

Mieszkalnictw Strażnicy szkoły
o/
inteligentnej
budownictwo energetycznie

W ramach projektu przygotowano uczniów do roli strażników inteligentnej energii, którzy
pomagają oszczędzać energię w swoich szkołach.

SI
DE, EN, HR, IT,
HU, PL

LISTA PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW
Kraj

Aspekt

Nazwa projektu

Krótki opis

Więcej
informacji:

Hiszpania

Transport/
podróże

Oszczędzanie energii na Dzięki temu projektowi dworce kolejowe i autobusowe stały się bardziej przyjazne dla
ES
dworcach kolejowych i środowiska, m.in. poprzez zastosowanie paneli słonecznych i oświetlenia zużywającego
PL
mniej energii. Pieniądze zaoszczędzone przez firmy transportowe dzięki niższym rachunkom
autobusowych
za energię wykorzystano do zwiększenia wygody pasażerów korzystających z dworców.

Szwecja

Ochrona
przyrody

Zwiększenie liczebności Projekt ten przyczynia się do skuteczniejszej ochrony zagrożonych wyginięciem lisów
polarnych w Skandynawii. W tym celu powołano transgraniczną sieć instytucji publicznych i
lisów polarnych w
północnej Skandynawii instytutów badawczych z Norwegii, Szwecji i Finlandii.

SE
EN, FI

