„Powietrze na wagę złota 3"
Informacje o projekcie
Nazwa
Powietrze na wagę złota 3
działania
Województwo Małopolskie
Gmina Zielonki
Nazwa
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI
beneficjenta
Czas trwania
czerwiec 2018 - październik 2018
projektu
Projekt stanowi kontynuację współpracy z kołem naukowym Bozon (AGH) w
ramach której w 2016 roku powstała sieć monitorująca zanieczyszczenie
powietrza w gminach Zielonki i Wielka Wieś, a w 2017 kolejny cykl
Zakres
edukacyjny. W obecnej edycji we współpracy z Katedrą Fizyki Środowiska na
projektu
Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie opracowano nowy program zajęć, który pokazuje czym są
zanieczyszczenia powietrza.
Głównym celem projektu było uświadamianie społeczeństwa nt. występujących
Cel projektu zagrożeń związanych ze stanem jakości powietrza, które nie posiada granic
administracyjnych.
50 klas czyli około 1000 uczniów z 4 szkół w 3 gminach zdobyło wiedzę
praktyczną z zakresu pomiaru jakości powietrza, uświadamiając sobie
jednocześnie istniejący problem społeczny jakim jest zanieczyszczenie
powietrza. Alternatywne źródła odnawialnej energii były wymieniane
najczęściej jako sposób na zniwelowanie skali problemu. Zadaniem każdej z
Opis projektu lekcji było przeprowadzenie rozmowy z dorosłymi domownikami nt możliwości
ograniczenia wpływu mojej rodziny na emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Najlepszym oddziaływaniem na dyscyplinę dorosłych jest bowiem wstyd przed
własnym dzieckiem. Zakładamy, ze około połowa uczestników zajęć odrobiła
zadanie, a zatem wyedukowano około 1000 osób dorosłych.
Realizacja projektu, to także motywacja do poszukiwania pomysłów na
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przystępne przekazywanie trudnej naukowo wiedzy przez studentów koła Bozon
do uczniów szkół podstawowych. To także okazja do zdobycia doświadczenia
organizacyjnego oraz pedagogicznego w zakresie współpracy z dziećmi
i młodzieżą oraz realizacji zadań zlecanych przez administrację samorządową.
Miejsce Szkoły na terenie gmin Zielonki, Wielka Wieś, Michałowice
realizacji
Wartość całkowita projektu (zł)

9.900

Dofinansowanie Powiatu Krakowskiego (zł)

5.000

Udział własny stowarzyszenia(zł)

2.200

Wkład osobowy i rzeczowy (zł)

2.700
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