AKTYWNI BŁĘKITNI
SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE

Program edukacyjny dla
uczniów szkół
podstawowych

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji
Wodnej PGW WP RZGW w Gdańsku
ul. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk,
tel. 58 326 18 88, e-mail: gdansk@wody.gov.pl

CEL PROGRAMU:
STWORZENIE SIECI SZKÓŁ PRZYJAZNYCH WODZIE –

„AKTYWNI BŁĘKITNI”
Szkoła przyjazna wodzie, to szkoła, która we współpracy z rodzicami
uczniów, nauczycielami i uczniami oraz społecznością lokalną
systematycznie i planowo działa na rzecz edukacji ekologicznej,
w szczególności w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad
bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.
Regulamin i zasady udziału w programie na stronie https://gdansk.wody.gov.pl/nasze-dzialania/edukacja

PROGRAM EDUKACYJNY SZKOŁA PRZYJAZNA
WODZIE „AKTYWNI BŁĘKITNI”
• Program „AKTYWNI BŁĘKITNI” jest kompleksowym programem promującym
proekologiczne zachowania i budowanie poprawnych nawyków bezpiecznego
korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży oraz całej społeczności
szkolnej szkół podstawowych.
• Koncepcja szkoły promującej edukację wodną, która podnosi świadomość w
zakresie ochrony wód oraz zapobieganiu skutkom suszy i ochrony
przeciwpowodziowej.
• Jednym z zadań programu jest upowszechnienie
akcji sprzątania rzek, jezior i zbiorników wodnych
oraz terenów wokół nich.
• Koncepcja szkoły promującej znajomość
zasad bezpiecznej rekreacji nad wodą
i reguł bezpiecznego uprawiania sportów
wodnych.

SPRAWOZDANIE Z
REALIZACJI
PROGRAMU
EDUKACYJNEGO
DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
RELACJA Z DZIAŁAŃ
2020/2021

• Do programu zgłosiło się:

137 szkół podstawowych
• Z 3 województw:
• Pomorskiego

• Kujawsko-pomorskiego
• Warmińsko-mazurskiego
20 000 uczniów :
Zrealizowano:

750 inicjatyw
samodzielnie przeprowadzonych
przez koordynatorów projektu wg.
wytycznych regulaminu programu
edukacyjnego AKTYWNI BŁEKITNI,
na bazie materiałów Wód Polskich.
• Przyznano 70 certyfikatów

• Patronaty honorowe
• Minister Edukacji i Nauki
• Minister Infrastruktury
• Pomorski Kurator Oświaty
• Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

• Warmińsko mazurski Kurator Oświaty

• Patronat Medialny: Radio Gdańsk
• Współpraca: Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku

• Partnerzy:
• Wojewódzkie Komendy Policji w
Gdańsku, Bydgoszczy i Olsztynie
• Wojewódzkie Komendy PSP w Gdańsku,
Bydgoszczy, Olsztynie

• Przeprowadzone

Konkursy, akcje i szkolenia

Fot. PGW Wody Polskie

MATERIAŁY I DZIAŁANIA DLA NAUCZYCIELI
• 1. BEZPŁATNY PAKIET MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH:

Wody Polskie przyznają
certyfikaty szkołom
aktywnie biorącym udział
w programie.

•

SCENARIUSZE ZAJĘĆ (materiały dydaktyczne: Jak sobie radzić z
powodzią, STOP SUSZY),

•

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE: Woda źródłem życia, Kropla do kropli i
inne,

•

PLAKATY (Plan Powodziowy, Informacyjne - Wody Polskie
Gospodarzem naszych wód),

•

MULTIMEDIALNA POMOC DYDAKTYCZNA MŁODY HYDROLOG

•

Film Edukacyjny STOP SUSZY z udziałem Łukasza Nowickiego.

• 2. MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA WYBRANYCH OBIEKTÓW
HYDROTECHNICZNYCH ZARZADZANYCH PRZEZ PGWWP
RZGW GDAŃSK.
• 3. NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSÓW
PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH
PROGRAMU.
• 4. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH SPECJALISTÓW/
EKSPERTÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNEJ I
OCHRONY ŚRODOWISKA.

Konkursy
promujące
edukację wodną
• Plastyczne
• Fotograficzne
• Wiedzy
• Qiuzy

Wody Polskie oraz szkoły
organizują konkursy o
tematyce gospodarki
wodnej
i zjawiskach
ekstremalnych

Retencja sianie łąk
kwietnych

Proponowane działania
AKTYWNYCH
BŁĘKITNYCH

…
Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej koordynuje, organizuje i przeprowadza
spotkania oraz warsztaty o charakterze edukacyjnym (szkolenia w szkołach, dni otwarte, stoiska
na imprezach plenerowych, działania on-line).
Wody Polskie zapewniają materiały edukacyjne dla nauczycieli: scenariusze lekcji, filmy
edukacyjne oraz kolorowanki, książeczki i gadżety jako nagrody dla najaktywniejszych uczniów.
.

Spektakle teatralne on line:

Nowa Hydrozagadka – czyli
dzieci i ryby maja głos
Sprawa Wody – kto nam ja
kradnie

• Podczas spektakli zastanawialiśmy się jak dbać o najcenniejsze dobro
jakim dysponuje Ziemia. Tym dobrem jest woda. Bez niej życie, jakie
znamy, nie mogłoby istnieć. Wszyscy o tym wiemy, ale nie wszyscy
potrafimy tak tym surowcem gospodarować, aby zachować go jak
najwięcej dla siebie i przyszłych pokoleń. Co każdy z nas może zrobić
dla dobra naszej wody. Ja prosto jest być Aktywnym Błękitnym i nawet
w najbliższym otoczeniu dbać o wodę.

Podsumowanie - ewaluacja działań
• Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat gospodarki wodnej, zasad
ochrony środowiska, w tym w szczególności zasad oszczędzania wody oraz
dbałości o nią. Wskaźnik – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach,
konkursach, warsztatach.
• Aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej w
zakresie czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych. Udział w akcjach sprzątania –
wskaźnik - liczba podjętych inicjatyw.
• Pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda, w tym wiedzy na temat
powodzi, suszy. Wskaźnik – liczba uczniów uczestniczących w zajęciach.
• Ankiety przed przystąpieniem do programu i po przeprowadzeniu zajęć.
• Uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego
organizowanych przez służby ratownicze. Wskaźnik – liczba uczniów
uczestniczących w zajęciach.

Program edukacyjny „AKTYWNI BŁEKITNI - szkoła przyjazna wodzie”
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
ul. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk, tel. 58 326 18 88, e-mail: gdansk@wody.gov.pl ,

Patronaty Honorowe:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Minister Edukacji Narodowej

Patronaty: Pomorskiego Kuratora Oświaty, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Patronat Merytoryczny: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Partnerzy programu
Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie;
Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie.

PARTNERZY PROGRAMU: działania szkoleniowo - edukacyjne:
•
•
•
•
•
•
•

Pomorska Komenda Policji (sekretariat.prewencja@gd.policja.gov.pl)
Kujawsko-Pomorska Komenda Policji (marcin.gorak@bg.policja.gov.pl)
Warmińsko-Mazurska Komenda Policji (naczelnik.wpr@ol.policja.gov.pl)
Pomorska Komenda Państwowej Straży Pożarnej (sekretariat@straz.gda.pl;karina.bujak@straz.gda.pl)
Kujawsko-Pomorska Komenda Państwowej Straży Pożarnej (sekretariat@kujawy.psp.gov.pl)
Warmińsko-Mazurska Komenda Straży Pożarnej (p.krawcewicz@kwpsp.olsztyn.pl)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

PATRONATY MEDIALNE: Radio Gdańsk, Radio Olsztyn, Radio PIK.

