
Program: PROJEKTOR – wolontariat studencki. Oddział w Krakowie.

Projekt: „Ekotrendy”

Krakowski oddział Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki zaprasza wszystkich studentów 
bez względu na kierunek i rok studiów do udziału w projekcie: „Ekotrendy”.

W kwietniu br. przeprowadzimy razem warsztaty dot. recyklingu, segregacji śmieci dla dzieci z klas 
4  –  6  i  baśniowe  dla  dzieci  z  klas  1  –  3  w  8  podkrakowskich  podstawówkach.  Warsztaty 
przeprowadzane w 2 lub 3osobowych zespołach będą mieć charakter cyklów 3 spotkań, każde po 
1.5  godziny.  Tematem  przewodnim  warsztatów  będzie  segregacja  śmieci  oraz  możliwości 
ponownego  wykorzystania  odpadów,  np.  poprzez  wykonanie  zabawek  czy  instrumentów 
muzycznych. 

Uczestnicy  projektu  otrzymają  od  organizatorów  zestaw  materiałów  edukacyjnych,  będących 
punktem wyjścia do poprowadzenia warsztatów: scenariusz zajęć dla klas 1 -3 i 4 – 6, przykładowe 
krzyżówki,  gry  logiczne  i  zagadki  dot.  recyklingu  i  ekologii,  zestaw  eko-zabaw  ruchowych, 
opracowane  bajki  dla  najmłodszych  o  eko-skrzatach.  Integralnym  elementem  projektu  będą 
warsztaty dla wolontariuszy:
 -tańce integracyjne,
-tworzenie zabawek i instrumentów muzycznych z odpadów.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkoły współpracujące z Programem 
PROJEKTOR  –  wolontariat  studencki  w  gminie  Wielka  Wieś  i  w  gminie  Liszki  związane 
z wejściem w życie nowej ustawy Ministerstwa Środowiska i programu ministerialnego: „Nowe 
prawo dla czystego środowiska”.

Ramowy opis warsztatów znajduje się pod linkami:
− klasy 1 – 3 szkoły podstawowej, 

            https://docs.google.com/file/d/0Bwin67b-TpdZQkd1SFBHaW1IMVE/edit?usp=sharing
− klasy 4 – 6 szkoły podstawowej, 

            https://docs.google.com/file/d/0Bwin67b-TpdZOE9KQzB2U3NEMms/edit?usp=sharing
− oficjalna strona projektu Ministerstwa Środowiska: "Nowe prawo dla czystego środowiska"

             http://naszesmieci.mos.gov.pl

Warunki uczestnictwa w projekcie:
-status studenta lub doktoranta,
-wiek poniżej 27 roku życia (dla studentów),

Co oferujemy:
-świetną zabawę,
-zdobycie ciekawego doświadczenia w pracy z dziećmi/młodzieżą,
-rozwój umiejętności liderskich,
-zdobycie nowej wiedzy o ochronie środowiska i nowej ustawie śmieciowej,
-warsztaty z tworzenia zabawek ze śmieci i tańców integracyjnych,
-profesjonalnie opracowane materiały,

http://naszesmieci.mos.gov.pl/
https://docs.google.com/file/d/0Bwin67b-TpdZQkd1SFBHaW1IMVE/edit?usp=sharing


-zwrot kosztów podróży do szkoły na wszystkie spotkania w ramach prowadzonych warsztatów,
-zaświadczenie z udziału w projekcie edukacyjnym: „Ekotrendy” organizowanym przez krakowski 
oddział Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.

HARMONOGRAM:

1. Zgłoszenia są przyjmowane do czwartku 28.03.
2. Rozmowy z kandydatami odbędą się w terminach: 21 – 26.03., 01 – 05.04.
3. Planowane rozpoczęcie projektów: 08 – 09.04.
4. Planowane zakończenie projektów: 29 – 30.04.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy:  ekotrendy.krakow@gmail.com. W przypadku 
pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: k.salwa@projektor.org.pl
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