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ENERGIA
Teren obserwacji:
Cała szkoła z wyłączeniem kuchni/stołówki i sal warsztatowych.
Nie zapomnijcie o pokoju nauczycielskim!

Metody:
Obserwacja, analiza, wywiad

Grupa Zadaniowa:

Szkoła:

Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP

ŚWIATŁO - jakiego rodzaju i ile czasu się pali?
Jakich żarówek używa się w Waszej szkole? Gdzie się znajdują źródła światła w Waszej
szkole? Zlokalizujcie wszystkie lampy np. sufitowe, lampki podłogowe, biurkowe... Dopytajcie
dozorcy/ekipy sprzątającej/technicznej - kogoś, kto zajmuje się ich wymianą i konserwacją.
Zaobserwujcie, ile czasu pali się światło w różnych przestrzeniach w Waszej szkole.
Zwróćcie szczególną uwagę na toalety (czy po wyjściu światło jest gaszone), na korytarze
i sale, w których nie odbywają się zajęcia; a także na boisko, halę sportową, salę
gimnastyczną...
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CIEPŁO - którędy ucieka?
DRZWI I OKNA/ŚCIANY I SUFIT
70% ciepła, jakie zużywamy w budynku, służy do ogrzania powietrza. Sprawdźcie, jak szczelne macie okna. Czy siadając obok nich, czujecie przewiew? Czy szyby są podwójne czy
pojedyncze? Czy okna są otwierane, kiedy włączone jest ogrzewanie? Czy drzwi wejściowe
mają wiatrołap (kotarę, przedsionek)?
30% ciepła, jakie zużywamy w budynku, służy do ogrzania ścian i sufitów. Sprawdźcie,
z jakich materiałów są ściany i sufit w Waszej szkole.
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WODA - ile potrzeba energii do jej ogrzania?
Opiszcie dokładnie urządzenia podłączone do instalacji wodnej. Zwróćcie uwagę
na szczegóły np. umywalki (zwróćcie uwagę na krany: pobór energii jest mniejszy w przypadku instalacji z dwoma pokrętłami, a większy, kiedy kran jest przesuwany); umywalki w salach
(tych zwykłych, lekcyjnych). Poproście o pomoc osobę, która zajmuje się naprawami
lub technicznymi wyzwaniami w Waszej szkole.
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ENERGIA - sprzęty
Zlokalizujcie i wypiszcie wszystkie pozostałe źródła poboru energii w Waszej szkole
(np. kserokopiarka, czajnik w pokoju nauczycielskim, urządzenia na siłowni, telewizory,
projektory…). Wypiszecie właściwe im parametry zużycia energii oraz zaobserwujcie,
ile czasu pracują. Policzcie kilowatogodziny.
W jaki inny sposób korzysta się jeszcze z energii w szkole?
Zapiszcie swoje szczegółowe obserwacje.
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ZADANIE RACHUNKOWE*
* Porównajcie żarówkę ledową i zwykłą. O ile mniej energii zużyje żarówka ledowa w stosunku do żarowej w trakcie jednej 45-minutowej lekcji? Porównajcie wartości na opakowaniach
(moc x czas = energia). Sprawdźcie ceny energii w Waszej miejscowości i policzcie,
ile kosztuje oświetlenie jednej sali w ciągu jednej lekcji.
** Czy uda się Wam zdobyć zestawienie rachunków za energię ze szkolnej księgowości?
Jeśli tak, w zależności od zdobytych informacji spróbujcie wyciągnąć z nich ciekawe wnioski:
jak rozkładają się opłaty w ciągu roku? W których miesiącach wzrasta zużycie? Od czego
może to zależeć? Jak wygląda zestawienie rok do roku? Czy o czymś to mówi…? Poproście
o pomoc nauczyciela.
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Szkolny Audyt Klimatyczny
2020
AUDYTY KLIMATYCZNE
INSTRUKCJA

AUDYT - CO TO TAKIEGO?

Być może słowo to brzmi strasznie, ale audyty to zwyczajne badania, w których
będziemy sprawdzać, w jaki sposób funkcjonuje szkoła w obliczu kryzysu klimatycznego. Obserwacje i wyciągnięte z nich wnioski staną się podstawą do
wprowadzania proekologicznych i prośrodowiskowych zmian w systemach
szkolnych. Ale najpierw trzeba zobaczyć, jak jest, żeby zdecydować, co zmienić.
Zadaniem zespołów (Grup Zadaniowych) będzie przeprowadzenie wnikliwych
obserwacji, analiz i wywiadów – tak by zdobyć jak najwięcej informacji na
każdy z wybranych tematów.
Formularze audytów zawierają zestawy zadań i pytań pomocniczych - wskazówek, na co zwracać szczególną uwagę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by prowadzone badania rozszerzać i zapisywać inne obserwacje, które mogą być
przydatne na dalszych etapach działań - podczas wymyślania rozwiązań lub
wprowadzania zmian.
Zadania rachunkowe z tak zwaną gwiazdką znajdują się na końcu każdego audytu i są matematyczną ciekawostką. Do ich wykonania może być potrzebna
pomoc nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Zadania z jedną gwiazdką
zostały przygotowane z myślą o szkołach podstawowych. Zadania z dwoma
gwiazdkami przeznaczone są dla uczniów dociekliwych i zdeterminowanych
- polegają nie tylko na rachunkach i obliczeniach, ale często zakładają też zdobycie informacji i pomoc w zadaniu ze strony szkolnej administracji.

Niektóre z pozostałych zadań także wymagają zaangażowania pracowników
szkoły, czasem nawet przeprowadzenia z nimi pogłębionej rozmowy - wywiadu. Pamiętajcie, że nie przesłuchujecie podsądnego na ławie oskarżonych, nie
sprawdzacie, czy jego/jej nawyki są poprawne, tylko pytacie o stan aktualny
- jak jest? Nie chcemy nikogo zniechęcać do wprowadzania zmian i uprzedzać
do naszych działań :-) Nie pilnujecie zużycia wody czy segregacji śmieci przez
ekipę sprzątającą, a w kuchni nie przeprowadzacie kontroli sanepidu. Przyjmijcie postawę obserwatorów.
Po przeprowadzeniu audytów każda z grup powinna przygotować raport, podsumowujący poczynione obserwacje i wyciągający z nich wnioski. Raporty
będą przedstawiane podczas następnego działania - NARADY SZKOLNEJ.
Ile osób powinna liczyć grupa? W zasadzie - ile chcecie. Im więcej osób, tym
mniej zadań dla każdego jej członka, ale tym większym wyzwaniem może być
organizacja działań. Sami zdecydujcie!

NO TO CO? ZBIERAMY GRUPY
I DO DZIEŁA!

GRUPA WODA - potrzebuje osób dociekliwych, uważnych i cierpliwych obserwatorów, którzy nie przeoczą żadnego szczegółu, bo wszystko może mieć
znaczenie. Zadaniem tej grupy będzie opis nie tylko nawyków związanych
z użytkowaniem wody, ale i urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych, dlatego
przyda się również spojrzenie techniczne.
GRUPA ENERGIA - potrzebuje wnikliwych obserwatorów, osób dokładnych,
skrupulatnych i cierpliwych, również z zacięciem technicznym. Zakres zadań
obejmuje zarówno uważne i długotrwałe obserwacje zachowań, jak i precyzyjną inwentaryzację sprzętu elektronicznego (i nie tylko) oraz przyjrzenie się ich
parametrom technicznym.
GRUPA ODPADY - podobnie jak w przypadku grupy WODA, potrzebuje dociekliwych, uważnych i cierpliwych obserwatorów, którzy kompleksowo spojrzą na
całość problemu. Zadaniem grupy będzie szczegółowy opis rozwiązań związanych z odpadami w szkole, wnikliwa obserwacja nawyków uczniów, a także
przeprowadzenie sondy wśród uczniów o trudnościach związanych z segregacją oraz dociekliwych wywiadów z pracownikami. Przydadzą się więc kompetencje społeczne, ale i szpiegowskie zacięcie - trzeba będzie zlokalizować
kilka miejsc i przedmiotów, o których zdecydowanie nie myślimy na co dzień.
GRUPA JEDZENIE - najbardziej kompleksowe z zadań, dla osób z szerokim
wachlarzem różnorodnych umiejętności lub takich co nie mogą się zdecydować ;-) W zakres jej zadań będą wchodziły prawie wszystkie pozostałe działy – grupa nie jest zdefiniowana tematycznie. Określa ją jej obszar działania
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(kuchnia, stołówka, sklepik…). Dzięki temu system szkolnej pracy nie zostanie
zaburzony przez niezidentyfikowane grupki uczniów kręcące się po zazwyczaj
niedostępnych rewirach (kuchnia). Grupa ta powinna być najbardziej liczna
i zróżnicowana - można też podzielić się na sekcje: np. sklepik, kuchnia, pozostałe…
GRUPA TRANSPORT - potrzebuje zorganizowanych osób, najlepiej z zacięciem komputerowym. Będzie miała za zadanie skonstruowanie i przeprowadzenie ankiety, którą najlepiej byłoby zrobić w internecie (możecie zaprosić do
współpracy nauczyciela informatyki!). Trafi się także zadanie szpiegowskie
- zlokalizowanie ucznia, który mieszka najdalej ze wszystkich od Waszej szkoły. Przyda się więc też orientacja w przestrzeni i znajomość okolicy!
GRUPA POMOCE NAUKOWE - potrzebuje, podobnie jak grupa JEDZENIE,
osób wszechstronnych, pomysłowych i uważnych - tak by nie przeoczyć żadnej okazji, przy której w szkole są produkowane i wykorzystywane dodatkowe
materiały. Zadania wymagają nawiązania współpracy z sekretariatem/administracją szkolną oraz z nauczycielami, dlatego przydadzą się także nienaganne kompetencje społeczne.

Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP
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JEDZENIE
Teren obserwacji:
Kuchnia/stołówka i cała szkoła.
Sklepik oraz inne punkty z jedzeniem.

Metody:
Obserwacja, analiza, wywiad

Grupa Zadaniowa:

Szkoła:

Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP

PRODUKCJA JEDZENIA - gdzie i skąd jedzenie w szkole?
(TRANSPORT)
Zlokalizujcie wszystkie „źródła” jedzenia w szkole (np. sklepik, stołówka/kuchnia, automat,
własne jedzenie przynoszone przez uczniów oraz nauczycieli itd.; ale też sklepik blisko
szkoły, do którego często chodzą uczniowie na przerwie...). Jak często się z nich korzysta?
Oszacujcie udział każdego ze „źródeł” lub uporządkujcie, z których z tych źródeł/miejsc
korzystacie najczęściej, a z których zaś najrzadziej.
Skąd pochodzi jedzenie znajdujące się w tych miejscach? Skąd zamawiane są produkty? Ze
sklepów, hurtowni, a może lokalnych targów? Skąd pochodzą zamawiane produkty? Czy są
lokalne, od lokalnych producentów? Czy od wielkich koncernów, produkowane daleko i transportowane do nas? A w stołówce? Opiszcie dokładnie, jakie produkty znajdują się w każdym
z tych miejsc.
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PRODUKCJA JEDZENIA - jakie jest jedzenie w szkole?
(ODPADY)
Jakie jedzenie przyjeżdża do szkoły? Czy są to produkty na wagę, czy opakowane? Jakie
odpady generuje produkcja jedzenia w Waszej szkole? W co i jak zapakowane są produkty?
Przyjrzyjcie się produktom używanym w kuchni pod kątem resztek, które po nich zostają.
Co się dzieje z tymi odpadami? Jakiego rodzaju i jakie są to odpady? BIO: Ile jedzenia jest
wyrzucane z talerzy? Co się dzieje z resztkami? TWORZYWA SZTUCZNE: Jakie opakowania
są zamawiane (wielkość i rodzaj pojemników)? Czy odpady są segregowane? Czy da się
z tego coś odzyskać i przetworzyć albo wykorzystać ponownie?
Czy do produkcji jedzenia w kuchni używane są materiały produkujące dużą ilość odpadów
(np. ręczniki papierowe, lateksowe rękawiczki…)?
Co się dzieje z produktami po terminie? Ile jedzenia ląduje w śmietniku?
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PRODUKCJA JEDZENIA - jak jest przygotowywane jedzenie
w szkole?
(ENERGIA I WODA)
Obróbka jedzenia wymaga zużycia pewnych ilości energii. Zbadajcie, jak są przygotowywane
posiłki w szkole. Czy są to gotowe potrawy odgrzewane w mikrofalówce? Czy posiłki przygotowywane są na miejscu? Z jakich sprzętów AGD korzysta kuchnia (piekarnik, kuchenka,
frytownica, zmywarka...)? Czy pieczywo jest mrożone? Czy produkty są świeże czy mrożone?
Wymieńcie wszystkie urządzenia, które są wykorzystywane w waszej szkole do produkcji jedzenia (zmywarka, wyparzarka, piekarnik, kuchenka, ale też automat ze słodyczami, automat
z piciem…). Jakie są ich parametry zużycia energii? Wypiszcie je, a następnie zmierzcie, ile
czasu pracują. Ile to będzie kilowatogodzin? Jakie macie inne obserwacje dotyczące zużycia
energii w kuchni i na stołówce?
W jaki sposób korzysta się z wody w kuchni? Czy naczynia myje się pod bieżącą wodą? Jakie
parametry zużycia wody mają sprzęty w kuchni (np. zmywarka, wyparzarka)? Jakie macie
obserwacje dotyczące zużycia wody w kuchni i na stołówce?
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NAWYKI ŻYWIENIOWE
W jaki sposób uczniowie odżywiają się w szkole? Czy większość je obiady na stołówce?
Przynosi swoje jedzenie z domu? Kupuje w sklepiku? Dlaczego wybierają właśnie takie
rozwiązania? Zastanówcie się wspólnie, co może wpływać na wybory uczniów i nauczycieli.
Zwróćcie uwagę na skład produktów dostępnych w sklepiku. Czy są zdrowe?
Czy są dostępne produkty wegańskie i wegetariańskie?
A co z posiłkami na stołówce?
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ZADANIE DODATKOWE/RACHUNKOWE*
* Porównajcie parametry zużycia energii przez sprzęt kuchenny w Waszej szkole z najbardziej
ekologicznymi produktami na rynku. Zaproście do współpracy grupę ENERGIA i poproście
o pomoc nauczyciela. Po ilu użyciach zakup bardziej ekologicznego sprzętu zwróciłby się
dzięki mniejszym rachunkom za wodę i energię?
** Znajdźcie w internecie informacje, ile zasobów zużywanych jest do produkcji jedzenia
(np. porównajcie dostępne dane dla mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu i sera). Oszacujcie, ile zasobów można zaoszczędzić, gdyby cała szkoła zmieniła dietę? Uwaga: produkcja
sera zużywa więcej zasobów niż produkcja drobiu! A rośliny strączkowe? Jak wyglądałaby
dieta przyjazna dla środowiska?
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ODPADY
Teren obserwacji:
Cała szkoła z wyłączeniem kuchni/stołówki i sal warsztatowych.
Nie zapomnijcie o pokoju nauczycielskim!

Metody:
Obserwacja, analiza, wywiad

Grupa Zadaniowa:

Szkoła:

Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP

PRODUCENCI - kto generuje odpady?
Wymieńcie wszystkie kategorie osób, które generują odpady w Waszej szkole (np. uczniowie,
nauczyciele, pracownicy (jacy?), goście, rodzice... Pomińcie osoby pracujące w kuchni - odpadami na terenie stołówki i kuchni zajmie się grupa JEDZENIE. Omijajcie także sale warsztatowe - bierze je pod obserwacje grupa POMOCE NAUKOWE.
Znajdźcie także osobę lub osoby, które zajmują się w Waszej szkole odpadami (ekipa sprzątająca, dozorca…?) i wypytajcie szczegółowo, jak wygląda ich praca. Co się dzieje ze śmieciami, jaką przebywają drogę? Zapiszcie szczegółowe obserwacje i wnioski z rozmowy.

2

STRUKTURA - co to są za odpady?
Wymieńcie wszystkie rodzaje odpadów, jakie można znaleźć w Waszej szkole (np. opakowania po jedzeniu, papiery, resztki jedzenia, butelki, opakowania po środkach czystości…). Czy
da się oszacować, których jest najwięcej, których mniej, a których prawie wcale? Spróbujcie
podać przybliżony udział danej kategorii we wszystkich śmieciach lub po prostu ułożyć
je w kolejności od największej ilości do najmniejszej.
Czy w szkole generowane są jeszcze jakieś odpady, które na co dzień trudno zauważyć?
Co się dzieje z żarówkami, opakowaniami po środkach czystości, odpadami wielkogabarytowymi, zepsutym sprzętem…? Czy szkoła generuje jakieś odpady toksyczne/niebezpieczne
(np. sanitarne)? Co się z nimi dzieje? Porozmawiajcie z osobą, która dba o odpady w Waszej
szkole.
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INFRASTRUKTURA - segregacja
Czy w Waszej szkole są kosze na śmieci z segregacją? Wymieńcie kategorie, na jakie segregowane są śmieci w Waszej szkole np. plastik i tworzywa sztuczne, papier, zmieszane, bio…
Czy śmietniki są w każdej sali? Ile jest śmietników z segregacją, a ile zwykłych? Czy są
u Was punkty zbiórek innych materiałów (np. makulatury, baterii, nakrętek)? Pamiętajcie,
by w swoich obserwacjach omijać stołówkę, kuchnię i sale warsztatowe, których opis
i analiza należą do zadań innych grup.
Czy w kontenerach też jest segregacja? Ile ich jest i ile razy w tygodniu przyjeżdża śmieciarka? Poproście o pomoc osobę zajmującą się w Waszej szkole gospodarowaniem odpadami.
Spytajcie także ekipę sprzątającą, czy segregują odpady oraz dlaczego.
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POTRZEBY I NAWYKI - segregacja i recykling
Zaobserwujcie zachowania przy koszach na śmieci. Czy wyrzucający sprawdzają, do którego
kosza wyrzucić dane opakowanie? Czy stosują się do zasad segregacji? Czy odkręcają korki
od butelek, by wyrzucić je gdzie indziej? Czy wiedzą, że brudne papiery nie powinny trafiać do
kosza na papier, tylko do „zmieszanych”? Porozmawiajcie z uczniami i nauczycielami, jakie
trudności może sprawiać segregacja.
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ZADANIE RACHUNKOWE*
* Oszacujcie, ile półtoralitrowych plastikowych butelek potrzebnych jest do wypełnienia
całego kontenera. A zgniecionych? Bazując na tym przykładzie obliczcie, ile mniej zapłacimy
za wywóz śmieci, gdy będziemy zgniatać butelki.
** Czy uda się Wam zdobyć zestawienie rachunków za wywóz śmieci ze szkolnej księgowości? Jeśli tak, w zależności od zdobytych informacji spróbujcie wyciągnąć z nich ciekawe
wnioski: jak rozkładają się opłaty w ciągu roku? W których miesiącach wzrasta produkcja?
Od czego może to zależeć? Jak wygląda zestawienie rok do roku? Czy o czymś to mówi?
Poproście o pomoc nauczyciela.
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POMOCE
Teren obserwacji:
Sale warsztatowe, punkt ksero, pokój nauczycielski i sekretariat, boisko,
hala sportowa. Cała szkoła.

Metody:
Obserwacja, analiza, wywiad

Grupa Zadaniowa:

Szkoła:

Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP

UŻYTKOWNICY I INFRASTRUKTURA
- kto i kiedy korzysta z pomocy naukowych?
Wypiszcie wszystkie okazje, przy których w szkole korzysta się z dodatkowych materiałów
(zajęcia plastyczne, techniczne, chemiczne…) A może któryś nauczyciel szczególnie często
korzysta z pomocy naukowych, takich jak np. kserówki? Czy dodatkowe materiały są wykorzystywane do organizacji przedstawień lub wydarzeń tematycznych?
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JAKIE TO SĄ MATERIAŁY?
Jakiego rodzaju są to materiały (biurowe, plastyczne, warsztatowe, sportowe…)?
Skąd pochodzą (rodzaj, producent…)? Skąd są zamawiane (hurtownia, sklep…)?
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PROCES ZAKUPU
Jak wygląda proces zakupy materiałów warsztatowych? Kto je zamawia i gdzie (nauczyciel,
sekretariat)? Kto ich potrzebuje? Czy kupują je nauczyciele, którzy ich potrzebują (czy to oni
zamawiają?; czy mają wpływ na to, co jest zamawiane?), czy np. osoba z sekretariatu, która
jest odpowiedzialna za ich kupno? Opiszcie drogę, jaką pomoce naukowe i inne materiały
wykorzystywane podczas zajęć trafiają do Waszej szkoły.
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POTRZEBY I NAWYKI
- do czego służą pomoce oraz w jaki sposób się z nich korzysta?
Po co są produkowane takie dodatkowe materiały? Jaką funkcję spełniają?
Czy są niezbędne? Czemu dokładnie służą?
Przyjrzyjcie się sposobom działania/pracy osób wykorzystujących powyższe materiały
(nauczycieli i uczniów) i opiszcie swoje obserwacje. Np. czy kserują dwustronnie, czy zakręcają wodę podczas mycia pędzli? Co dzieje się ze zużytymi materiałami? Czy da się je jeszcze odzyskać?
Poczyńcie podobne obserwacje w sekretariacie. Wykorzystajcie okazję, by porozmawiać
o sposobie zamówień materiałów do szkoły.

5

ZADANIE RACHUNKOWE*
* Policzcie, ile macie średnio kartkówek w tygodniu. A ile to będzie miesięcznie? Ile kartek
cała klasa potrzebuje do tych wszystkich kartkówek? A cała szkoła? Ile to papieru miesięcznie, a ile rocznie?
** Ile papieru miesięcznie zużywa Wasza szkoła? Jaką czcionką pisane są dokumenty? Ile się
ich drukuje? Poproście o dane w sekretariacie i zainspirujcie się historią 14-latka ze Stanów,
o którym przeczytacie TUTAJ:
Sprawdźcie na komputerze, która czcionka zajmuje najmniej miejsca. Aby to zrobić,
skopiujcie tekst LOREM IPSUM (z generatora tekstu, używanego do sprawdzania krojów
pisma, zapytajcie dr Google’a), wrzućcie go do Worda, zmieniajcie czcionki i zapiszcie swoje
obserwacje.
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Szkolny Audyt Klimatyczny
2020
TRASNPORT
Teren obserwacji:
Teren przed szkołą i cała szkoła.

Metody:
Obserwacja, analiza, wywiad

Grupa Zadaniowa:

Szkoła:

Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP

UŻYTKOWNICY - kto transportuje się do szkoły
Wymieńcie wszystkie osoby, które mogą używać jakiegokolwiek transportu, żeby dostać się
do szkoły (np. uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy, goście…?)

2

POTRZEBY I NAWYKI
- jak podróżujecie do szkoły i dlaczego właśnie w ten sposób?
Skonstruujcie ankietę, w której spytacie wyżej wymienione osoby o ich sposoby dotarcia
do szkoły (lub wybierzcie reprezentatywną próbę osób - poproście nauczyciela lub
dr Google’a o pomoc. Pamiętajcie, że ankieta internetowa pomoże ocalić wiele drzew
(ale będzie Wam też łatwiej zliczyć odpowiedzi!). Poproście o pomoc nauczyciela informatyki
lub przeprowadźcie ankietę metodą wywiadu, zaznaczając odpowiedzi na jednej kartce, jak
w przykładzie poniżej. Podane pytania są przykładowe, możecie ułożyć własną ankietę,
jednak pamiętajcie, żeby zebrać kluczowe informacje.

Ile masz (ma Pan/i) km drogi do szkoły?
Odpowiedź

Ile czasu zajmuje ci (Panu/i) dojazd?
Odpowiedź

Jakiego środka transportu używasz zazwyczaj (używa Pan/i), żeby dostać się do szkoły?
Własnych nóg - chodzę pieszo!
Roweru lub innego środka transportu napędzanego siłą
mięśni (deskorolki, rolek, wrotek, hulajnogi...)
Komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, pociąg…)
Hulajnogi, roweru lub samochodu elektrycznego
Samochodu
To zależy...
Jak często wybierasz właśnie ten środek transportu?
Zawsze (np. 5 dni w tygodniu)
Prawie zawsze (np. 4 dni w tygodniu)
Często (np. 3 dni w tygodniu)

3

Czasem (np. 2 dni w tygodniu)... Jak inaczej dostajesz się
do szkoły?
Rzadko (np. raz w tygodniu)... Jak inaczej dostajesz się
do szkoły?

Pytanie otwarte: dlaczego wybierasz właśnie tę opcję?
Odpowiedź

Jeśli podróżujesz do szkoły samochodem...
Czy kurs do szkoły wykonywany jest specjalnie, czy „po
drodze” (np. do pracy rodziców)?
W ile osób zwykle podróżujecie?
W skali od 1 do 3, czy samochód jest ekologiczny, średnio
czy bardzo szkodliwy dla środowiska (poproś o pomoc
rodzica)
…?
Czy zdarza Ci się zabierać z kimś/podwozić kogoś, kto mieszka niedaleko?
Tak, wielokrotnie lub zawsze
Tak, sporadycznie
Nie, choć czasem się zdarzyło
Wcale

4

INFRASTRUKTURA
Czy przy szkole łatwo jest zaparkować? Czy są dostępne stojaki na rowery? Czy jest gdzie
zostawić hulajnogę? Czy parkingi/miejsca są monitorowane? Czy są szafki, w których można
schować rolki? Czy jest miejsce, w którym można zostawić „ekwipunek z podróży” ;-)
(np. parasolkę, pelerynę, mokre ubranie…)? Czy niedaleko szkoły znajduje się może punkt
wypożyczenia rowerów/hulajnóg? Poczyńcie konieczne obserwacje.

5

ZADANIE RACHUNKOWE*
* Znajdźcie osobę, która mieszka najdalej od szkoły. Niełatwe zadanie? Spróbujcie! Obliczcie
i porównajcie potrzebny jej czas i koszt dojazdu samochodem i rowerem.
** Obliczcie w klasie (w grupie), ile macie łącznie kilometrów do szkoły, a następnie
oszacujcie, jaki jest koszt paliwa potrzebnego do przejechania takiego odcinka. Ile byłoby
to tygodniowo, ile miesięcznie, a ile rocznie? Ile możecie zaoszczędzić, wybierając
komunikację miejską? Porównajcie wynik z cenami biletów dla całej grupy.
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Szkolny Audyt Klimatyczny
2020
WODA
Teren obserwacji:
Cała szkoła z wyłączeniem kuchni/stołówki i sal warsztatowych.
Nie zapomnijcie o pokoju nauczycielskim i sekretariacie!

Metody:
Obserwacja, analiza, wywiad

Grupa Zadaniowa:

Szkoła:

Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP

UŻYTKOWNICY - kto korzysta z wody w szkole?
Wymieńcie wszystkie grupy osób, które korzystają z wody w Waszej szkole (np. uczniowie,
nauczyciele, pracownicy (jacy konkretnie?), rodzice, goście (pojedyncze osoby, ale też np.
szkółki, które wynajmują boisko w Waszej szkole - one też przecież korzystają ze szkolnej
infrastruktury).
Zastanówcie się i oszacujcie, jak często te osoby bywają w szkole i w jakim stopniu korzystają one z wody? Np. wśród pracowników szkoły z wody z pewnością korzysta ekipa sprzątająca. Ile razy w ciągu tygodnia myte są podłogi? Ile razy wymieniana woda w wiadrze?
Dopytajcie o szczegóły ekipy sprzątającej. W przypadku gości - ile razy przychodzą
oni w ciągu tygodnia np. na dodatkowe zajęcia? W jaki sposób korzystają oni z wody
(toalety? prysznice?).

2

POTRZEBY I NAWYKI
- po co oraz w jaki sposób korzystamy z wody?
Wymieńcie wszystkie cele, do których może być używana woda w Waszej szkole (np. do
mycia rąk, do sprzątania, do podlewania roślin, do nawadniania terenu ogródka, do systemów
wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/grzewczych, do picia, do mycia gąbek…). Omińcie gotowanie i całą kuchnię, którą ma w agendzie grupa JEDZENIE, oraz sale warsztatowe, którymi
zajmuje się grupa POMOCE NAUKOWE.
Przyjrzyjcie się także sposobom działania/pracy osób korzystających w Waszej szkole
z wody i opiszcie swoje obserwacje. Zwróćcie szczególną uwagę na takie rzeczy, jak ilość
używanej wody (np. do czego i ile jej używają, czy zakręcają krany, jaki jest średni czas brania
prysznica po WF-ie, w jaki sposób ogrodnicy dbają o zieleń?). Zapytajcie kogoś z ekipy sprzątającej o sposoby korzystania z wody.

3

WODA PITNA
Czy w szkole dostępna jest woda do picia? Czy są to źródełka podłączone do instalacji
wodnej, dystrybutory z dużymi baniakami, butelki…? Opiszcie każdą opcję ze szczegółami:
ile jest źródełek i jakie; ile dystrybutorów i jakie, ile baniaków/butelek zamawianych jest
w ciągu tygodnia/miesiąca?
Nie zapomnijcie o pokoju nauczycielskim i pomieszczeniach biurowych!
Tam często również ukrywają się duże zasoby wody!

4

ZADANIE RACHUNKOWE*
* Policzcie (lub oszacujcie), ile razy dziennie korzysta się z jednej toalety, a dokładniej — ile
razy spuszczana jest w niej woda w ciągu jednego dnia. Następnie oszacujcie zużycie wody
we wszystkich toaletach.
Sprawdźcie, ile litrów wody ma zbiornik nad toaletą. Czy spłuczka ma dwa przyciski
czy jeden? W przypadku dwóch przycisków - sprawdźcie, ile wody zużywane jest w przypadku
każdego z przycisków. Następnie policzcie, ile litrów wody można zaoszczędzić, pamiętając,
by przyciskać większy przycisk tylko wtedy, gdy rzeczywiście potrzeba.

** Czy uda się Wam zdobyć zestawienie rachunków za wodę w szkolnej księgowości? Jeśli
tak, w zależności od zdobytych informacji spróbujcie wyciągnąć z nich ciekawe wnioski: jak
rozkładają się opłaty w ciągu roku? W których miesiącach wzrasta zużycie? Od czego może
to zależeć? Jak wygląda zestawienie rok do roku? Czy o czymś to mówi? Poproście o pomoc
nauczyciela.
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Raport ze SZKOLNEGO AUDYTU KLIMTYCZNEGO

Obszar: woda
Czego się dowiedzieliśmy?

Jaki zmiany warto wprowadzić?

Obszar: recykling
Czego się dowiedzieliśmy?

Jaki zmiany warto wprowadzić?

Obszar: energia
Czego się dowiedzieliśmy?

Jaki zmiany warto wprowadzić?

Obszar: transport do szkoły
Czego się dowiedzieliśmy?

Jaki zmiany warto wprowadzić?

Obszar: jedzenie: źródła, wykorzystanie, resztki, skład,
opakowania
Czego się dowiedzieliśmy?

Jaki zmiany warto wprowadzić?

Obszar: pomoce naukowe (papier, sposób
wykorzystania)
Czego się dowiedzieliśmy?

Jaki zmiany warto wprowadzić?

Odpowiedź
na wyzwania
klimatyczne
zaczyna się w szkole

https://www.youtube.com/watch?v=8xat0mNjktw

Świat nauki nie ma
wątpliwości

Zmiany klimatyczne.
Jesteśmy
współodpowiedzialni
https://www.bnpparibas.pl/ecokalkulator/

AKTYWIZM
To odpowiedź na zagrożenia.
Jest szansa na zatrzymanie
katastrofy.
Teraz trzeba działać.

Bądź świadomy: zbieraj
wiarygodne informacje

Praktykuj na co
dzień
proekologiczne
działania

https://zerowasterzy.pl/zerowasterzy

Zabieraj
głos!

Protestuj i mobilizuj
polityków do działania.

Młodzi ludzie
zaangażowani

Na zdj. Greta Thunberg

https://www.youtube.com/watch?v=xDdEWkA15Rg

Na zdj. Ghislain Irakoze

Na zdj. Mayumi Sato

Na zdj. Delaney Reynolds

Odpowiedź na
wyzwania
klimatyczne zaczyna
się w szkole
Zapraszamy!

AUDYT KLIMATYCZNY SZKOŁY
Sprawdzimy, w jakim stopniu nasza szkoła działa w sposób
przyjazny i bezpieczny dla klimatu.
W audycie będziemy brali pod uwagę m.in.:
• recykling
• energia
• woda
• jedzenie: źródła, wykorzystanie, resztki, skład, opakowania
• pomoce naukowe (papier, sposób wykorzystania)
• transport do szkoły.
Zbierzemy dane i stworzymy raport z badania

SZKOLNA NARADA W SPRAWIE
WYPRACOWANIA SZKOLNEJ
AGENDY KLIMATYCZNEJ
Zadaniem uczestników narady (uczniów, rodziców i nauczycieli)
będzie wypracowanie rekomendacji dotyczących konkretnych
zmian w danym obszarze dla szkoły (recykling, energia, woda,
jedzenie, transport do szkoły)
Wnioski z narady będą wywieszone na tablicy samorządu
uczniowskiego.

