
Projekt Erasmus + „Dbaj o wodę – dbaj o świat!” 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku 

 od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. jest beneficjentem projektu Erasmus +. 

 

Nieodpowiedzialna konsumpcja wody może doprowadzić do kryzysu, który dotknie 

miliardy ludzi. Pamiętając o tym w ramach programu Erasmus + „Dbaj o wodę – dbaj 

o świat” Jedynka zamierza dbać o środowisko z wsparciem międzynarodowym. Chcemy 

podjąć się misji zmiany sposobu myślenia o wodzie. Pragniemy sprawić, aby młodzi ludzie 

dowiedzieli się jak najwięcej na ten temat i zdali sobie sprawę, jak ważne jest 

odpowiedzialne użycie wody. Te małe, ale liczne krople mają szansę stać się ogromnym 

oceanem w przyszłości. Projekt Erasmus + pt. „Dbaj o wodę – dbaj o świat” skierowany jest 

do uczniów naszej szkoły w wieku 11-12 lat oraz realizowany będzie z europejskimi 

partnerami z Hiszpanii, Grecji, Turcji oraz Słowenii. Celami projektu jest:  

1. zwiększenie wiedzy o wodzie z różnych perspektyw - naukowej, kulturalnej, literackiej, 

artystycznej, 

2. uświadomienie uczniom znaczenia wody w życiu człowieka,  

3. uświadomienie uczniom problemu niedoboru wody w lokalnym kontekście, 

4.wspieranie obywatelskiego zaangażowania uczniów w problemy społeczne związane 

z ekologią i wzmacnianie roli szkoły w społeczności lokalnej, 

5. rozwijanie kreatywności i świadomości kulturowej uczniów, 

6. doskonalenie umiejętności językowych, 

7. stworzenie sieci szkół przyjaznych wodzie. 

Każde ze spotkań będzie się skupiało wokół tematu wody, ale w innym ujęciu.  

C1 - Woda w przeszłości - literatura, sztuka, podania ludowe. 

C2 - Woda a zdrowie – biologia, przyroda. 

C3 - Nauka o wodzie - geografia, matematyka, nauka. 

C4 - Woda i przyszłość - nadmierna konsumpcja, zanieczyszczenie. Eko-kampanie. 

C5 - Uczynienie naszych szkół zrównoważonymi konsumentami wody (szkolenie dla 

wspólnych pracowników).  

W ramach projektu będziemy tworzyć  plakaty, filmy, mapy obiektów sportów wodnych, 

prowadzić badania wśród społeczności szkolnej i lokalnej w zakresie  ilości zużycia wody, 



celowości jej używania w gospodarstwie domowym. Ponadto zorganizujemy kampanię 

społeczną w celu podniesienia świadomości ludzi dot. nieodpowiedzialnego korzystania 

z wody. A zaczniemy od siebie, właśnie na terenie szkoły wraz z nauczycielami 

zidentyfikujemy nieefektywne wykorzystanie wody, aby znaleźć rozwiązania, które uczynią 

szkołę przyjazną wodzie. W trakcie spotkań w Giżycku, a także u naszych partnerów, 

weźmiemy udział w zajęciach nt. wody, będziemy uprawiać sporty wodne,  a być może 

stworzymy nawet piosenkę o wodzie. Pod koniec projektu nauczyciele i uczniowie opracują 

plan zmian do wdrożenia w szkole przyjaznej wodzie. Jeśli pozwolą nam okoliczności, odbędą 

się też spotkania międzynarodowe, konferencje e-Twinning, a także szkolenia dla nauczycieli. 
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