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Jakość w edukacji ekologicznej

W

listopadzie 2012 roku Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku otrzymało nagrodę
główną – statuetkę Warmińsko-Mazurskiej
Nagrody Jakości za doskonałość zarządzania w kategorii organizacji edukacyjnych. Jest to jedno z ważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wyróżniającym się
jednostkom. W konkursie ocenie podlega całokształt
działalności jednostki, począwszy od jakości procesów
zarządzania i skończywszy na jakości prowadzonej
działalności merytorycznej.
Otrzymanie tak ważnej nagrody nie oznacza, że
spoczęliśmy na laurach przekonani o swojej doskonałości. Warunkiem przetrwania każdej organizacji czy
instytucji jest ciągły rozwój i doskonalenie swego produktu, jakim w naszym przypadku jest usługa edukacyjna. Jeśli nasza oferta edukacyjna nie wzbudzałaby
zainteresowania wśród odbiorców, oznaczałoby to dla
nas katastrofę. Jednym z działań, które pozwalają takiej
sytuacji uniknąć było przeprowadzone w roku 2012 badanie rynku dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Badanie przeprowadzono pod kątem tego na ile oferta
Centrum odpowiada potrzebom i oczekiwaniom kluczowych grup odbiorców oraz co można zrobić w celu poprawienia efektywności imprez organizowanych przez
naszą placówkę. Zastosowano jakościowe metody
zbierania danych, polegające na pogłębionych rozmowach z grupami docelowymi. Każdy z wywiadów zgromadził od 8 do 10 osób ,trwał od 70 do 100 minut i był
prowadzony przez moderatora w oparciu o wcześniej
opracowany scenariusz. Wnioski z badania są ciekawe, a czasami nawet zaskakujące. Oferta Centrum jest
oceniana jako wszechstronna, atrakcyjna i adekwat-
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na przez osoby
zainteresowane
tematyką ekologiczną, dotyczy to zarówno
nauczycieli jak
i mieszkańców
Ełku. Problemem
jest jednak wizerunek Centrum postrzeganego jako instytucja świadcząca usługi dla instytucji edukacyjnych
i raczej zamknięta na zwykłych mieszkańców. Zidentyfikowano również obszary niewykorzystanego potencjału
w zakresie komunikacji zarówno jeśli chodzi o formy i kanały przekazywania informacji jak i ich treść.
W trakcie badania dokonano szeregu ciekawych
a czasem nawet dość niepokojących spostrzeżeń. Okazało się, że hasło „ekologia” potrafi budzić w pierwszym
odbiorze negatywne skojarzenia. Kojarzy się z osobami
przykuwającymi się do drzew z irracjonalnych, oderwanych od rzeczywistości pobudek. Zwrócono uwagę, że
słowa „ekologia, ekologiczny” bywają używane w celach czysto biznesowych, aby czegoś sprzedać więcej
i drożej. Dla części respondentów „ekologia” kojarzyła
się z modą występującą szczególnie wśród mieszkańców dużych miast, w związku z czym mieszkańcom takiego regionu jak Mazury nie do końca jest potrzebna.
Podczas badania grup młodzieżowych okazało się, że
zupełnie inne zainteresowania mają chłopcy i dziewczęta. Dziewczęta zainteresowane są tematami związanymi z odżywianiem i domem, chłopcy, oprócz zajęć
czysto rekreacyjnych, zainteresowani są tematami szerokimi, takimi jak kosmos czy Ziemia. Oceniając akcje/
działania organizowane przez Centrum, respondenci
wyżej sobie cenią wydarzenia dotyczące bezpośrednio
regionu zamieszkania bliskie i namacalne. Przykładowo
tematyka braku wody w Sudanie okazała się zbyt daleka i nieporuszająca.
Edukacja to proces ciągły i nie mający końca. Jak
widać pracy jest dużo. Doskonałość to stan do którego
dążymy jednak nigdy nie osiągamy. Zawsze znajdzie się
coś co można lub nawet trzeba zmienić.
Roman Paczkowski-dyrektor CEE
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Projekt Partnerski Grundtviga
„Ogród – miejsce uczenia się
przez całe życie”
1 stycznia – 31 lipca
Rok 2012 był ostatnim rokiem realizacji wspólnego projektu Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego i partnerów z Czech, Austrii, Niemiec, Holandii i Hiszpanii.
Dwie ostatnie wizyty partnerskie – w Niemczech i Austrii – były nie tylko okazją do dalszego
pogłębienia współpracy, ale dostarczyły także uczestnikom wiedzy na temat różnorodności form
ogrodów oraz możliwości ich wykorzystania w działalności edukacyjnej skierowanej do różnych
grup odbiorców.
Doświadczenie zdobyte przez partnerów w ciągu dwóch lat trwania projektu znalazło swój wyraz w produktach projektu: broszurze online „Ogród – miejsce uczenia się przez całe życie” oraz
filmie dokumentalnym „Gleba, bioróżnorodność i postrzeganie w edukacji dorosłych”.

Zajęcia dydaktyczne „Żyjemy
w zgodzie z naturą”
3 stycznia – 21 grudnia
Zajęcia skierowane były
do wszystkich uczniów, chcących pogłębić swoją wiedzę
na temat świata przyrody
w oparciu o przygotowane
materiały i pomoce naukowe.
Wspólne poznawanie kolejnych zagadnień , odkrywanie
fascynujących tajemnic natury, pozwoliło uczestnikom na
bardziej świadome ujrzenie
przyrody. W zajęciach uczestniczyło ok. 3000 osób ze 106
grup. Były to głównie ełckie
szkoły i przedszkola, jednak
nie zabrakło grup z innych miejscowości, a były to: SP 2 w Olsztynie, SP w Prostkach, Przedszkole
„Jedyneczka” w Olecku, ZS w Pisanicy, SP2 w Gołdapi, SP w Gąskach, SP w Stradunach, Gimnazjum
w Białymstoku.
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Zimowisko „Tajemnice natury”
i „W krainie bajek i baśni”
23 stycznia – 3 lutego
Tegoroczne Zimowisko organizowane było z myślą o
uczniach szkół podstawowych i w ciągu dwóch tygodni
uczestniczyło w nim 45 osób. Zajęcia przyrodnicze „Tajemnice natury” poprzez pokazy, gry i zabawę pozwoliły
rozwikłać tajemnice skrywane przez świat roślin i zwierząt, wodę, powietrze i glebę.
Dzieci mogły również uczestniczyć w kreatywnych
zajęciach plastycznych dotyczących świata bajek i baśni.
Uczestnicy Zimowiska wykonywali prace nawiązujące
do scen i postaci z omawianych na zajęciach bajek. Miłym zakończeniem zimowiska był „bal u króla”,
na którym dzieci własnoręcznie wykonały deser i w rytmie miłej melodii mogły go skosztować.

Wystawa fotografii Romana
Rogozińskiego „LAS”
26 stycznia – 12 kwietnia
Wyjątkową wystawę fotograficzną można było oglądać przez ponad dwa miesiące
w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Poprzez swoją pracę
autor ukazał niecodzienną specyfikę miejsc trudno dostępnych, by uwrażliwić na unikalne piękno natury, a tym samym
zachęcić do jej ochrony. Czarnobiałe fotografie Romana Rogozińskiego wyeksponowały architekturę lasu, jego strukturę
i kontrasty, grę świateł i cieni
pozwalając przenieść się w cudowny świat przyrody.
Wystawa została zorganizowana przez Lasy Państwowe w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz patronatem artystycznym Związku Polskich Artystów Fotografików-Okręg Północno-Wschodni.
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Konkursy Małych Grantów
Ełckiego Stowarzyszenia
Ekologicznego 2012
22 lutego – 22 marca
1 – 22 września
Dzięki finansowemu wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wiosną i jesienią zostały
rozdane małe granty na realizację projektów
edukacyjnych w powiecie ełckim i oleckim.
W tym roku dofinansowane zostały 43 projekty
na łączną kwotę ponad 16 tysięcy złotych.
Dotacje pozwoliły na zrealizowanie wielu
ciekawych pomysłów, zakup pomocy dydaktycznych oraz nagród w konkursach.
Ełckie Stowarzyszenie ekologiczne chciałoby podziękować za udział w pro gramie następującym placówkom oświatowym:
Przedszkole Samorządowe w Cimochach
– „Jesień w parku. W świecie ptaków i zwierząt”– Renata Kozikowska;
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku – „O czym szumią i jakie tajemnice kryją w sobie drzewa w parku i w lesie”,
„ Las rośnie dla nas - zapoznanie dzieci z wybranym środowiskiem przyrodniczym” –
Elżbieta Czajewska;
Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach
– „Mali badacze przyrody” – Sylwia Balińska,
„Wiosna na wsi” – Jolanta Waszkiewicz, Dorota Domańska, Wioletta Łęgowska;
Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”
w Ełku – „Ekologiczne wskaźniki”, „Ekologiczne skrzaty” – Emilia Kacperska;
Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”
w Ełku – „Przyroda daje życie”, „Woda źródłem życia ludzi, zwierząt i roślin” – E.Stefanowska, A. Kardyńska, M. Mikłosz, B. Rusak,
B. Chomik, J. Beziuk, M.Ż. Rejmer, A. Konopko, H. Błyszczek, A. Kossak, D. Żylińska, J. Ko-
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walewska, J. Rydzewska, E. Chrzanowska, R.
Hajdamach, J. Moritz, A. Parzych, A. Wysocka;
Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”
w Ełku – „ VI Konkurs Międzyszkolny „Ziemia Wyspa Zielona” – W. Modzelewska, E.
Chodkiewicz-Deluga, B. Markowska, A. Pietrewicz, D. Domoradzka, M. Łepkowska, W.
Werpachowska;
Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku –
„Młody miłośnik przyrody”, „Przyroda budzi
się do życia” – Aneta Niedźwiecka-Godlewska, Patrycja Krukowska, Iwona Piotrowska;
Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”
– „Woda nasz skarb”, „Drzewa wokół nas” –
Anna Lachowicz
Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – „Przedszkolak mały i duży
przyrodzie służy”, „Wiosenna przyroda wokół nas” – Maria Luty;
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Stradunach – „Międzygminny Konkurs
Ekologiczny” – Jolanta Grzesiukiewicz;
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. W. Szafera w Ełku – „VIII Międzyszkolny Konkurs
Ekologiczny pt. „Dobre rady na złe odpady”
– Eleonora Sadowska, Katarzyna Matys;
Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku – „Działaj
z energią dla Klimatu” – Jolanta Smoleńska,
„Zostań Eko-Asem” – Barbara Kubeł;
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi w Ełku – „O czym szumi
las” – Agata Jureczka, „Woda źródłem życia”
– Krystyna Gromotowicz;
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła
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II w Ełku – „Mali przyrodnicy” – Agnieszka
Sitko;
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Olecku – „Woda wokół nas”, „Las inspiracją twórców” – Elżbieta Orlik-Gogacz, Wojciech Jegliński;
Zespół Szkół w Judzikach – „To, co nas otacza”, „Wiosenne przebudzenie” – Małgorzata
Skrocka,
Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach – „Z ekologią na ty” – Magdalena Piela,
„Eko – klasa” – Magdalena Piela, Lucyna Sitkowska;
Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach – „Cztery żywioły” – Ewa Kamila Wielgat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach – „Prace badawcze młodego przyrodnika” – Halina Dembińska
Zespół Szkół w Pisanicy – „Mali ekolodzy to
my” – Aldona Runge;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej
Wsi Ełckiej – „Szkolna Kampania „Segreguję-Mazury ratuję” – Agnieszka Szorc

Ełckie Centrum Kultury – „Naturalne piękno – edycja III”, „Naturalne piękno – edycja
IV” – Aneta Zamojska;
Przedszkole Samorządowe w Kowalach
Oleckich – „Przyroda w słowa polskich
poetów ubrana”, „Jesienni obserwatorzy” –
Barbara Borys
Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku,
INTERNAT – „Drugie życie… przedmiotów”
– Alicja Tracichleb-Salik;
Szkoła Podstawowa w Stożnem – „ Poznajemy doświadczamy” – przyroda naszej okolicy” –Iwona Zaborowska
Przedszkole Niepubliczne „Smyk” w Olecku – „Mali Przyrodnicy” – Ewa Borzeńska;
Miejskie Przedszkole „Perełka” im. J.
Brzechwy w Ełku – „… Na ratunek przyrodzie – ekologiczne rady na odpady” – Ewa
Olszewska, Bożena Padiasek;
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Olecku – „ A ja Ciebie Roślinko uprawiać będę!” – Elżbieta Orlik-Gogacz.

Warsztaty Decoupage’u
23 luty, 15 marca, 22 marca, 12 kwietnia,
27 września, 18 października, 15 listopada,
13 grudnia
W ramach działań Centrum Edukacji
Ekologicznej w roku 2012 odbyły się pierwsze warsztaty decoupage’u dla nauczycieli.
Warsztaty prowadzone przez Panią Ewelinę
Tonderę cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i odbywały się cyklicznie. W 8
spotkaniach uczestniczyło łącznie 80 osób
z 28 placówek z powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego. Podczas zajęć uczestnicy
ozdabiali różnego rodzaju przedmioty (de-
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ski, butelki, kubki, talerze, podkładki) za
pomocą techniki decoupage’u, polegającej
na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go
wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił
się całkowicie i nie był wyczuwalny przy
dotknięciu. W zamyśle miał on wyglądać jak
namalowany. Chęci i zaangażowanie uczestników miały olbrzymi wpływ na przebieg
warsztatów, których celem było rozwijanie
umiejętności artystycznych, pasji ale przede
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wszystkim dawanie przedmiotom, pozornie
niepotrzebnym, drugiego życia. Warsztaty pozwoliły opanować nie tylko podstawy
tej oryginalnej techniki, ale też stworzyć
własnoręcznie ozdobiony przedmiot, który
wraz ze zdobytą wiedzą uczestnicy mogli
zabrać do domu.

Projekt „Zielono nam
– edukacja ekologiczna
i przyrodnicza w Gminie Ełk”
1 marca – 31 października
31 października dobiegła końca realizacja
ośmiomiesięcznego projektu „Zielono nam – edukacja ekologiczna i przyrodnicza w Gminie Ełk”.
Na projekt złożył się szereg działań, skierowanych
do nauczycieli i uczniów z Gminy Ełk, mających na
celu poprawę dostępu dzieci i młodzieży w wieku
5-16 lat do edukacji ekologicznej i przyrodniczej:
1. Cykl czterech szkoleń „Metodologia prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej”.
Uczestnikami szkoleń było 16 nauczycielek
i nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Ełk, a tematyka szkoleń objęła:
– przekazywanie treści edukacyjnych przy
zachowaniu zasady równości szans kobiet
i mężczyzn;
– metody i techniki edukacji ekologicznej
w zakresie „Małej ekologii”;
– metody i techniki edukacji przyrodniczej
z wykorzystaniem zajęć terenowych;
– warsztaty „Człowiek i przyroda żyją w przyjaźni”.
2. Cykl szkoleń „Edukacja ekologiczna i przy-
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rodnicza w praktyce”.
Szkolenia były przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat – uczennic i uczniów
z gminnych szkół i przedszkoli. W 26 szkoleniach,
prowadzonych przez trenerki edukacji ekologicznej i przyrodniczej, wzięło udział 477 osób.
Tematy szkoleń:
– Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii;
– Rok z życia bociana;
– Spójrz na las okiem ekologa;
– Dzięcioł - twórca dziupli;
– Zaprzyjaźnij się z płazami;
– Monitoring wód Jeziora Ełckiego;
– Tajemnicza woda, powietrze i gleba;
– Drzewa najbliższej okolicy;
– Ptaki drapieżne wokół nas;
– Mój dom i jego wpływ na najbliższe środowisko.
3. Cykl szkoleń „Edukacja ekologiczna i przyrodnicza w Gminie Ełk”.
Szkolenia również były skierowane do dzie-

7

ci i młodzieży z Gminy Ełk, jednak prowadzone
były przez nauczycielki przeszkolone uprzednio
w cyklu szkoleń „Metodologia prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej”. W 16 szkoleniach, które odbyły się w Stradunach, Woszczelach, Nowej Wsi Ełckiej i Mrozach Wielkich,
wzięły udział 323 osoby. Szkołom zaangażowanym w organizację szkoleń przekazane zostały
również pomoce dydaktyczne.
Tematy szkoleń:
– O przyrodzie w przyrodzie;
– Moja najbliższa okolica;
– Badanie wody, gleby i powietrza najbliższej
okolicy. Obserwacja flory i fauny występującej w pobliżu szkoły;
– Co w trawie piszczy i z drzewa spada;
– Co kryje w sobie las?;

–
–
–
–

Co w lesie piszczy;
Alternatywne źródła energii;
Dlaczego las płacze;
Posprzątajmy świat.
W ramach działania został również zorganizowany konkurs fotograficzny dla mieszkańców Gminy Ełk „Przyroda wokół nas”.
4. Przygotowanie i druk scenariuszy zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Uczestnicy cyklu szkoleń „Metodologia prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej”
przygotowali scenariusze zajęć, wydane następnie w jednej publikacji, tworząc w ten sposób
materiały dydaktyczne do dalszych zajęć.
Projekt był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Mój zielony zakątek”
21 marca – 14 listopada
W ramach projektu odbyły się dwa działania:
KONKURS dla placówek oświatowych o zasięgu wojewódzkim na najciekawszy ogród, którego
głównym celem było promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez zaangażowanie społeczności
szkolnej w pracę nad własnym „zielonym zakątkiem”. Do konkursu przystąpiło 5 placówek z województwa warmińsko-mazurskiego.
WARSZTATY dla nauczycieli biorących udział w konkursie na temat projektowania ogrodów,
gatunków roślin itp., przeprowadzone zostały przez profesjonalnych instruktorów i architektów
krajobrazu. Warsztaty miały na celu wsparcie uczestników w przygotowaniu konkursowych ogrodów. W warsztatach uczestniczyło 28 nauczycieli z 18 szkół i przedszkoli ełckich, a także z Gąsek,
Mrozów Wielkich, Pogorzeli i Olecka.

Złoty Trójkąt
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19 – 21 kwietnia,
20 września
Akcje sprzątania
świata to moment, kiedy mieszkańcy Ełku
mobilizują się i oczyszczają pobliskie tereny
z góry odpadów.
W tym roku w wiosennym
Sprzątaniu
Warmii i Mazur oraz
w jesiennym Sprzątaniu Świata wzięło
udział prawie sześć
tysięcy osób z 34 placówek. Do akcji włączyło
się również kilka organizacji, m.in. Dom pod
Kasztanami, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci czy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Odbyło się również sprzątanie dna Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk, które przeprowadzone zostało przez płetwonurków
z klubu Humbak.
Niestety, jest mnóstwo osób, dla których sprzątać znaczy wziąć śmieci z domu i wyrzucić je
w pierwszym lepszym lesie. Dlatego w tym roku znów został pobity niechlubny rekord w ilości zebranych odpadów. Łącznie zebrano ponad 6 ton śmieci.

Zielona giełda
28 kwietnia

31 marca 2012
Wszyscy zainteresowani egzotycznymi wyprawami mogli obejrzeć
pokaz zdjęć Henryka Kupca, dokumentujących jego wyprawę do Laosu i
Tajlandii. Na spotkaniu można było poznać zabytki, zwyczaje i przyrodę tych odległych krain. Autor opowiedział również, jak organizuje się
taką wyprawę, na co należało się przygotować oraz z jakimi kosztami
wiązała się taka forma rekreacji.

Wiosenne Sprzątanie Warmii
i Mazur 2012 oraz
Akcja Sprzątania Świata 2012

Po raz pierwszy w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyła się „Zielona Giełda”. Zainteresowani mogli wziąć udział w pogadankach dotyczących m.in. funkcji i nowoczesnego zagospodarowania ogrodów działkowych oraz prawidłowego cięcia drzew i krzewów owocowych. Podczas
spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń osób zajmujących się profesjonalnie i rekreacyjnie
ogrodnictwem. Uczestnicy przystąpili do konkursu i otrzymali atrakcyjne nagrody. Chętne osoby
mogły zakupić drzewka, kwiaty oraz nasiona.

RAPORT 2012
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Wystawa fotografii Polskiej
Akcji Humanitarnej
„Strefa Gazy. Strefa Grozy”
14 maja – 29 czerwca
Po raz kolejny, dzięki wystawie Polskiej
Akcji Humanitarnej byliśmy „naocznymi świadkami” trudnej sytuacji mieszkańców Bliskiego
Wschodu, spowodowanej długoletnim konfliktem między Izraelem a Autonomią Palestyńską.
Autorem fotografii jest Kuba Kamiński, cykl
został zrealizowany w Strefie Gazy pod koniec
2010 roku.
W ramach ekspozycji przedstawiciele PAH:
Filip Czerny oraz Marwan Bardawil opowiedzieli o lokalnym środowisku naturalnym, które jest
w bardzo złym stanie ze względu na nieustający
spór, problemy wodno-kanalizacyjne regionu oraz biedę. W spotkaniu uczestniczyło 80 uczniów
z ełckich szkół: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz z Gimnazjum nr 3.

Uniwersytet Odnawialnych
Źródeł Energii
22 – 24 maja
23 – 25 października
Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii jest
naszą wspólna przyszłością, dlatego duży nacisk kładziemy na edukację dorosłych i dzieci
w tym zakresie.
W maju i październiku 2012 roku odbyły się
warsztaty z elementami metodyki dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów:
ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Trenerzy
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej
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Sp. z o.o. w Olsztynie przygotowali kadrę pedagogiczną do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii.
W ramach Uniwersytetu OŹE trenerzy przeprowadzili również zajęcia dydaktyczne dla dzieci
i młodzieży, podczas których opowiedzieli i pokazali w praktyczny sposób za pomocą modeli, jak
można wykorzystać słońce, wiatr, wodę czy biomasę. Uniwersytet OŹE cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ogółem przeszkolonych zostało 37 nauczycieli i 323 uczniów z różnych poziomów
nauczania.
Uzupełnieniem działań Uniwersytetu OŹE były konkursy: „Zielona energia” - konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz „Przyroda źródłem energii odnawialnej” – konkurs na prezentację multimedialną lub fotoreportaż nt. wybranej instalacji OŹE. W konkursach wzięło udział 141 osób.

Warsztaty EKO Graffiti
11 – 16 czerwca
Podczas warsztatów Eko Graffiti artyści Dariusz Paczkowski
oraz Marcin Gręźlikowski zaprezentowali młodym ludziom
sposoby i techniki
malowania. Młodzież
z uwagą uczestniczyła
w wykładzie dotyczącym graffiti zaangażowanego społecznie
na przykładzie działań grupy 3fala, uzupełnionym pokazem
slajdów. Szczególny
nacisk podczas prezentacji kładziony był na zasady legalizacji graffiti, aby nie niszczone były zabytki, obiekty sakralne
czy odnowione elewacje.
Powstałe murale dotyczą najważniejszych zagadnień z punktu widzenia zrównoważonego
rozwoju. Celem zadania było włączenie dzieci i młodzieży w działania, nakłonienie do refleksji,
a w efekcie do zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia. Rezultat został osiągnięty, a nowe umiejętności uczestników zostaną na pewno wykorzystane w gminach, które wzięły udział w projekcie.
Promowanie zachowań proekologicznych poprzez działania artystyczne przyniosło uczestnikom dużo dobrej zabawy oraz uśmiechu. Wysoka frekwencja uczestników pokazała, że przekazywanie ważnych treści w ciekawy sposób daje dobre rezultaty. Do udziału w warsztatach zgłosiło się
12 szkół z gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, a w projekcie uczestniczyło 141 osób.

www.cee.elk.pl
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Półkolonie letnie
pn. „Czarodziejskie wakacje”

Frutti di Lago
5 sierpnia

02 – 27 lipca
Już po raz trzeci odbyła się impreza kulinarna organizowana przez Centrum Edukacji Ekologicznej pn. „Frutti di Lago” w ramach projektu
„Ełk – kulinarna stolica Mazur”.
Około 1000 uczestników obejrzało pokaz
kulinarny, który poprowadził kucharz Wojciech
Charewicz - mistrz kuchni Warmii i Mazur
z 2006 roku, a także wielki entuzjasta regionalnej kuchni polskiej i zdrowego żywienia. Pokaz
odbył się pod hasłem ”Żywność ma sycić, ale i leczyć”. Zaprezentował zebranej widowni proste
sposoby na rozpoznawanie zdrowych produktów żywnościowych a także pokazał techniki kulinarne, które nie niszczą witamin, a poprawiają
przyswajalność mikroelementów. Można było również spróbować posiłków przygotowywanych
w trakcie pokazu. Pan Wojciech Charewicz serwował pyszne kanapki ze smalcem z białej fasoli, zupę
rybną, ale największym powodzeniem cieszyły się pierożki z pokrzywą, które pozytywnie zaskoczyły swoim ciekawym smakiem. Wszystkie dania serwowane były na naczyniach biodegradowalnych, wykonanych ze sprasowanych otrębów.
Imprezie towarzyszyło stoisko gier i zabaw, które prowadzone było przez wykwalifikowanych
animatorów. Udział w zabawach mogły wziąć zarówno dzieci jak i całe rodziny. Można było testować
swoje zmysły, spróbować sił w sztuczkach cyrkowych lub też rodzinnie zagrać w dużego twistera.

Zajęcia letnie odbywały się
przez cztery letnie tygodnie. Wzięło w nich udział 59 osób z Ełku
i okolic. Aby ułatwić dzieciom
poznanie bogatego świata flory
i fauny zajęcia opierały się na zabawie w otoczeniu przyrody z wykorzystaniem różnych form i metod
rozwijania aktywności. Dzieci
uczestniczyły również w grach
i zabawach pozwalających na bliższe obcowanie z naturą a także
rozwijających fantazję, wyobraźnię i myślenie twórcze.

Bioblitz dla dzieci
27 lipca

Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu

Bioblitz czyli biologiczny nalot,
odbył się w ramach ferii letnich. Ta
forma poznawania przyrody polega na tym, aby w krótkim czasie
odnaleźć i oznaczyć jak najwięcej
gatunków na określonym terenie.
18 uczestników różnymi technikami poławiało i obserwowało owady, które żyją dookoła Centrum
Edukacji Ekologicznej. Dzieci również zobaczyły jak w łatwy sposób,
za pomocą odczynników i sprzętów znalezionych w kuchni, można
wyizolować DNA z rośliny. Całe doświadczenie przekonało jak bogate
jest życie wokół nas.
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16 – 22 września
Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu co roku jest wspaniałą okazją do
zachęcenia mieszkańców Ełku, aby zmienili
niekorzystne dla zdrowia i środowiska przyzwyczajenia i wybrali alternatywne, ekologiczne środki lokomocji: chodzenie pieszo, jazdę na
rowerze, korzystanie z komunikacji miejskiej.
W ramach ETZT przeprowadziliśmy następujące działania:

RAPORT 2012
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IDĘ DO SZKOŁY – akcja dla dzieci i rodziców – zamiast samochodu wybierz spacer, rower lub
komunikację miejską. Kolejnym działaniem wpisanym w tydzień zrównoważonego transportu był
RAJD ROWEROWY wokół Jeziora Ełckiego. 18 września w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej
powstało MIASTECZKO ROWEROWE. Uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe wzięli udział
w turnieju sprawdzającym znajomość zasad ruchu drogowego i umiejętność poruszania się w ruchu
miejskim. Tydzień zrównoważonego transportu zakończył DZIEŃ BEZ SAMOCHODU – mieszkańcy
Ełku mogli – okazując dowód rejestracyjny swego samochodu - bezpłatnie korzystać z komunikacji
miejskiej. Mieszkańcy Ełku, oraz uczniowie z Ełku i okolic chętnie włączali się do akcji, w której
uczestniczyło ok. 500 osób.

V Ełckie Spotkania z Filmem
Przyrodniczym
5 – 8 października

Warsztaty z rękodzieła
artystycznego
20, 27 listopada, 4, 11 grudnia
Rękodzieło artystyczne jest coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu i coraz
więcej osób zajmuje się tym dla przyjemności. Ozdoby czy ubrania wykonane własnoręcznie są
wyjątkowe i niepowtarzalne, jednak nie każdy miał możliwość poznania technik rękodzielniczych.
Dlatego w trakcie cyklu warsztatów zostały przedstawione i omówione tradycyjne techniki haftowania, szydełkowania, tkactwa oraz dziewiarstwa ręcznego. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem a uczestniczki z ogromną ochotą przyswajały niezbędna wiedzę i wykonywały robótki
ręczne.

Warsztaty „Jak konsumujesz,
tak żyjesz”
29 listopada
Celem warsztatów było skłonienie ludzi do zastanowienia się nad konsekwencjami robienia codziennych zakupów. Uczestnicy mogli przekonać się, jak ważny w dzisiejszych czasach jest temat
świadomej konsumpcji. Dowiedzieli się, że podejmując poprawne decyzje, możemy ograniczyć ilość
produkowanych odpadów, wspierać Sprawiedliwy Handel i producentów działających zgodnie z zasadami etyki.

Klub Miłośników Ptaków
Ełckie Spotkania z Filmem przyrodniczym odbyły się już po raz piąty. Tym razem filmy skierowane były na unikatową w skali Europy przyrodę zatrzymaną w kadrze. Prawie 570 osób, w tym
dzieci i młodzież z 10 ełckich i oleckich placówek oświatowych z zapartym tchem śledziły losy rodziny orlików i łosi, a także zapoznały się z historią powstawania największego parku narodowego
w Polsce –Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pokaz filmów odbył się nie tylko w Ełku, ale także
w Olecku i Judzikach. W ramach V Ełckich Spotkań z Filmem Przyrodniczym odbyły się również
warsztaty fotograficzno-filmowe, których efektem było stworzenie kilku krótkich filmików za pomocą poklatkowych sekwencji filmowych.
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Już siódmy rok Klub Miłośników Ptaków przyciąga chętnych obserwatorów do podglądania
życia rodzinnego ptaków. Znalezienie miejsc siedlisk ptaków staje się coraz trudniejsze. W uprzemysłowionym świecie spacery ornitologiczne są jedynym momentem, aby móc poznać otaczające
nas dziko żyjące ptactwo.
Działania zrealizowane w 2012 roku:
14.01.2012 – VII Liczenie Ptaków Wodnych Zimujących w Ełku
28.01.2012 – VIII Zimowe Ptakoliczenie
10.03.2012 – Odtwarzanie siedlisk ptaków – trudny powrót do przeszłości
24.03.2012 – Wiosenny spacer ornitologiczny
14.04.2012 – Czynna ochrona rezerwatowa na przykładzie Rezerwatu Mewia Łacha

www.cee.elk.pl
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Przewodnik po drzewach
i krzewach

28.04.2012 – Wycieczka do Biebrzańskiego
Parku Narodowego
12.05.2012 – Majowy spacer ornitologiczny
09.06.2012 – Czerwcowy spacer ornitologiczny
23.06.2012 – Drugi czerwcowy spacer ornitologiczny
07.07.2012 – Lipcowy spacer ornitologiczny
15.09.2012 – Wycieczka do Biebrzańskiego
Parku Narodowego
06.10.2012 – Spacer ornitologiczny – Europejskie Dni Ptaków
24.11.2012 – Prelekcja „Zima w kalendarzu ornitologa”

Mini pasieka w parku Centrum
Edukacji Ekologicznej

Niemal każdy potrafi odróżnić po wyglądzie sosnę od brzozy. Również dobrze znamy zapach lilaków, zwanych powszechnie bzami, albo
też urodę przydrożnych jabłoni i grusz. Jednak wiele roślin nie jesteśmy
w stanie ani rozpoznać, ani nazwać. Dlatego już prawie 100 osób zgłosiło się po odbiór bezpłatnego „Przewodnika po drzewach i krzewach
Centrum Edukacji Ekologicznej ze scenariuszami zajęć”. Wszyscy zwiedzający mogli poznać i przyjrzeć się bliżej okazom rosnącym na terenie
tutejszego parku. Jest to również forma zachęty do większej przygody
z bogatym światem roślin.

Imprezy i szkolenia gościnne
Budynek oraz park przy CEE są doskonałym miejscem na organizację spotkań szkoleniowych
i imprez plenerowych. Obszerny teren oraz dobrze wyposażone sale konferencyjne sprawiają, że coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia o chęci organizacji imprez lub szkoleń. W 2012 roku na terenie
Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowano:
• II Mazurskie Zimowe Loty Balonowe,
• Rozpoczęcie sezonu motocyklistów,
• III Regionalny Zjazd Onkologiczny „Onkoludki 2012”,
• Triathlon Ełk,
• Półmaraton Ełcki,
• Fiesta Kartofella,
• Kąpiele „Morsów”,
a także 16 szkoleń i konferencji.

Albert Einstein powiedział, że gdyby znikły wszystkie pszczoły, ludzkość nie przetrwałaby
czterech lat…. dlatego latem park Centrum Edukacji Ekologicznej wzbogacił się o 2 ule i 2 rodziny
pszczół. Można je obejrzeć spacerując wzdłuż nowopowstałej zielonej ścieżki zwiedzania. Nasze
pszczoły to gatunek nieagresywny i spokojny, więc nie stwarzają zagrożenia zwiedzającym. Owady
te nigdy nie atakują ludzi niesprowokowane. Krzątanie się przy kwiatach to nie jedyna zaleta tych
owadów. Ludzie nauczyli się podbierać oraz wykorzystywać wszystko, co pszczoły wytwarzają
i czym się dzielą w ulu. Bez nich zostałaby wokół nas pustynia. W przyrodzie zaledwie 20% roślin
nie potrzebuje do rozmnażania owadów, reszta nie może się bez nich obyć – a w Polsce głównym
zapylaczem jest pszczoła miodna. Przy ulach zostały postawione tablice edukacyjne, informujące
o historii pszczelarstwa, o wyrobach pszczelarskich oraz o samych pszczołach i ich gatunkach.
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Zajęcia integracyjne
Park wokół budynku to miejsce urokliwe i zaciszne. W miłym otoczeniu przyrody wielu chętnych spędzało czas na spacerach i odpoczynku, pozwalające sobie na odrobinę relaksu.
Można było również wspólnie ze znajomymi posiedzieć przy
ognisku i upiec kiełbaskę. Przez cały 2012 rok ognisko w parku CEE płonęło ponad 80 razy. Gościliśmy na nich ok. 2000
osób spośród 35 placówek i instytucji z Ełku i okolic.

www.cee.elk.pl
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CEE w liczbach
1. W zajęciach edukacyjnych wzięło udział około 3 tysięcy osób.
2. Przeprowadzonych zostało prawie 500 godzin zajęć edukacyjnych.
3. W zajęciach uczestniczyło 106 grup. Były to głownie placówki ełckie oraz SP 2 w Olsztynie, SP
w Prostkach, Przedszkole „Jedyneczka” w Olecku, ZS w Pisanicy, SP2 w Gołdapi, SP w Gąskach, SP
w Stradunach, Gimnazjum w Białymstoku.
4. Odbyło się 80 zajęć integracyjnych, w których uczestniczyło prawie 2000 osób z 35 placówek
i instytucji.
5. W warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli wzięło udział ok 180 osób spośród 55 placówek z powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego.
6. We wszystkich akcjach uczestniczyło prawie 8000 uczniów z powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego.

Kalendarium
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Data

Nazwa działania

Opis działania

3 stycznia
– 18 grudnia

Zajęcia dydaktyczne „Żyjemy
w zgodzie z naturą”

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej dla uczniów
szkół z powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego.

14 stycznia

VII Liczenie Ptaków Wodnych
Zimujących w Ełku

Spacer ornitologiczny w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

23 stycznia
– 3 lutego

Zimowisko „Tajemnice natury” /
„W krainie bajek i baśni”

Gry i zabawy dla dzieci w czasie ferii zimowych.

26 stycznia
– 12 kwietnia

Wystawa „Las”

Wystawa fotografii autorstwa Romana Rogozińskiego.

28 stycznia

VIII Zimowe Ptakoliczenie w ramach
akcji OTOP

Spacer ornitologiczny w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

22 lutego
– 22 marca

Konkurs Małych Grantów ESE –
Wiosna 2012

Konkurs na dofinansowanie małych projektów ekologicznych,
skierowany do placówek oświatowych z powiatów ełckiego
i oleckiego.

23 lutego
– 13 grudnia

Warsztaty decoupage’u

Warsztaty ozdabiania przedmiotów codziennego użytku.

1 marca
– 31 października

„Zielono nam – edukacja ekologiczna
i przyrodnicza w Gminie Ełk”

Szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, skierowane
do nauczycieli i uczniów z Gminy Ełk.

10 marca

„Odtwarzanie siedlisk ptaków –
trudny powrót do przeszłości”

21 marca
– 20 czerwca

Wojewódzki konkurs „Przyroda
źródłem energii odnawialnej”

21 marca
– 20 czerwca

Wojewódzki konkurs „Zielona
energia”

21 marca
– 8 listopada

Wojewódzki konkurs „Mój zielony
zakątek”

Prezentacja w ramach Klubu Miłośników Ptaków.
Konkurs na prezentację multimedialną lub fotoreportaż promujący
odnawialne źródła energii, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
Konkurs na plakat promujący odnawialne źródła energii, skierowany
do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

24 marca

Wiosenny spacer ornitologiczny

Działanie w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

26 marca,
21 maja

Warsztaty „Mój zielony zakątek”

Warsztaty na temat projektowania ogrodów, skierowane
do uczestników konkursu „Mój zielony zakątek”.

31 marca

„Złoty Trójkąt”

Pokaz zdjęć Henryka Kupca z jego wyprawy do Laosu i Tajlandii.

14 kwietnia

„Czynna ochrona rezerwatowa na
przykładzie rezerwatu „Mewia Łacha”

Prezentacja w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

19 – 21 kwietnia

Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur

Coroczna akcja sprzątania Ełku i okolic.

28 kwietnia

Zielona giełda

Spotkanie dla właścicieli ogrodów działkowych, połączone z giełdą
drzewek, kwiatów i nasion.

28 kwietnia,
15 września

Wycieczka do Biebrzańskiego Parku
Narodowego

Działanie w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

12 maja

Majowy spacer ornitologiczny

Działanie w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

14 maja
– 29 czerwca

„Strefa Gazy. Strefa Grozy”

Wystawa Polskiej Akcji Humanitarnej na temat sytuacji sanitarnej
w Strefie Gazy.

22 – 24 maja,
23 – 25 października

Uniwersytet OZE

Szkolenia dla uczniów i nauczycieli z powiatów: ełckiego,
gołdapskiego i oleckiego na temat zalet odnawialnych źródeł energii.

9 czerwca

Czerwcowy spacer ornitologiczny

Działanie w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

11 – 16 czerwca

EKO Graffiti

Warsztaty artystyczne dla młodzieży z gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki
i Stare Juchy, promujące zachowania proekologiczne.

23 czerwca

Drugi czerwcowy spacer
ornitologiczny

Działanie w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

2 – 27 lipca

Półkolonie letnie „Czarodziejskie
wakacje”

Zajęcia dla dzieci w czasie wakacji.

7 lipca

Lipcowy spacer ornitologiczny

Działanie w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

27 lipca

BioBlitz dla dzieci

Zajęcia zachęcające dzieci do poznawania gatunków roślin i zwierząt
z ich najbliższego otoczenia.

5 sierpnia

Frutti di Lago

Impreza kulinarna w ramach projektu „Ełk – kulinarna stolica Mazur”.

1 – 22 września

Konkurs Małych Grantów ESE –
Jesień 2012

Konkurs na dofinansowanie małych projektów ekologicznych,
skierowany do placówek oświatowych z powiatów ełckiego
i oleckiego.

16 – 22 września

Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu

Akcja promująca formy transportu przyjazne dla środowiska.

20 – 22 września

Sprzątanie Świata

Coroczna akcja sprzątania Ełku i okolic.

6 października

Europejskie Dni Ptaków 2012

Spacer ornitologiczny w ramach Klubu Miłośników Ptaków.

5 – 8 października

V Ełckie Spotkania z Filmem
Przyrodniczym

Pokazy filmów przyrodniczych połączone z warsztatami fotograficznofilmowymi dla młodzieży i dorosłych.

20 listopada
– 11 grudnia

Cykl warsztatów z rękodzieła
artystycznego

Warsztaty z technik haftowania, szydełkowania, tkactwa oraz
dziewiarstwa ręcznego.

Konkurs dla placówek oświatowych na najciekawszy ogród szkolny.
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