Zmiany nawyków i zachowań mają większy sens,
gdy są udziałem dużej liczby osób. W Polsce
uczniowie i uczennice w dni powszednie spędzają
w szkole od 1/5 do 1/3 doby.
W 2015 roku do 13 528 szkół podstawowych
uczęszczało 2 306 102 uczniów i uczennic, do
7 637 szkół gimnazjalnych uczęszczało 1 105 868,

Segregujcie odpady! Sprawdźcie, czy segregacja dotyczy całej szkoły: klas, korytarzy, pokoju nauczycielskiego oraz biur.

biologiczne przetwarzanie
1,2 mln ton odpadów

Jeśli w Waszej szkole brakuje pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, porozmawiajcie z dyrekcją na temat ich wprowadzenia. Możecie zaproponować, że
kosze na odpady przygotujecie samodzielnie! Wystarczy zrobić zbiórkę niepotrzebnych śmietników i wiader i odpowiednio je oznaczyć.

spalanie 1,6 mln
ton odpadów
recycling 2,2 mln
ton odpadów

Obecnie dysponujemy już rozwiniętą
technologią, która pozwala na odzysk
surowców i wtórne wykorzystanie
w produkcji.

a do 9 600 szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało
ponad 500 000. Te dane pokazują, że uczniowie
i uczennice tworzą bardzo dużą społeczność konsumencką. W społeczności siła! Zachęćcie swoich
kolegów i koleżanki by wspólnie podjąć wyzwanie
i sprawić, aby Wasza szkoła była miejscem przyjaznym środowisku i dla Was samych.

53%

Przygotujcie na lekcji plastyki warsztaty z upcyclingu, czyli twórczej reanimacji odpadów. W stare koszulki, gazety czy plastikowe odpady można tchnąć nowe życie
i zrobić z nich portfel czy kolczyki. Mnóstwo inspiracje możecie znaleźć w sieci.

składowanie
5,3 mln ton
odpadów

Kserujcie dwustronnie, zapisujcie do końca swoje zeszyty, a przeczytane książki
puszczajcie w drugi obieg, na przykład podczas cyklicznych szkolnych wymienialni. Przekazywać dalej można również ubrania oraz kosmetyki, a nawet jedzenie! Jeśli macie szkolną gazetkę, warto wygospodarować w niej miejsce na rubrykę: oddam lub wymienię się.
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Sprawdźcie, czy wszystkie okna w Waszej szkole są szczelne. Ciepło, które ucieka
przez nieszczelne okna powoduje, że wykorzystuje się więcej energii by ogrzać
budynek. Okna starego typu warto przed zimą konserwować lub wymieniać
uszczelki – przypominajcie o tym swojej dyrekcji.
Przeprowadźcie świetlny spacer po szkole, podczas którego zanotujcie jakie
żarówki znajdują się w budynku oraz czy klosze są czyste. Rozpiskę takiego
energetycznego przeglądu warto przekazać dyrekcji.
Przygotujcie nalepki przypominające o tym, aby gasić światło i zakręcać kurki.
Umieśćcie je obok włączników światła i kranów w Waszej szkole.
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Sprawdźcie, czy Wasza szkolna stołówka korzysta z produktów lokalnych oraz
czy posiłki mają odpowiednią ilość warzyw, szczególnie tych sezonowych.
Zróbcie analizę produktów, które możecie kupić w szkolnym sklepiku. Zwróćcie
uwagę na ich pochodzenie. Wybierajcie te lokalne – pieczywo z pobliskiej piekarni oraz jabłka z sadów z Waszej miejscowości.

1 KG
MIĘSA

Starajcie się nie kupować jednorazowych długopisów, zbędnych notesów czy
plastikowych jednorazowych opakowań. Podczas szkolnych imprez, zamiast kupować nowe dekoracje, wykorzystujcie materiały pochodzące z upcyclingu.
Źł. Polska Zielona Sieć

Przeprowadźcie akcję „Sąsiedzka podwózka” polegającą na grupowych dojazdach samochodem do szkoły. Jeżeli do szkoły przyjeżdżacie samochodem, ustalcie wspólnie z rodzicami, czy możecie udostępnić wolne miejsce w aucie innym
osobom.
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Idźcie do szkoły na piechotę! Odbywanie krótkich, do 2 kilometrów, pieszych
podróży to dobre rozwiązanie dla zdrowia i środowiska. Taki spacer zajmie Wam
jedynie 20 minut. Nie trzeba czekać na autobus, ani zimą odśnieżać samochodu.
Jednocześnie organizm dostaje codzienną porcję ruchu i świeżego powietrza.
Zachęcajcie do częstszego korzystania z rowerów oraz stworzenia warunków
do bezpiecznego parkowania ich pod szkołą. Jeżeli w waszej szkole jest zbyt mało
stojaków na rowery lub są, ale nie są zadaszone, zgłoście potrzebę zamontowania
odpowiednich u dyrekcji.
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21 marca to Międzynarodowy Dzień Lasów Państwowych, 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi, a 22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Wykorzystajcie te okazje na wspólne świętowanie tych wyjątkowych
dni. Zorganizujcie wycieczkę do obszaru Natura 2000, parku krajobrazowego
lub rezerwatu, znajdującego się w Waszej okolicy lub umówcie się na leśną lekcję
z leśnikiem lub leśniczką.
Zorganizujcie akcje informacyjną, audycję radiową lub przygotujcie gazetkę na
temat cennych przyrodniczo obszarów, znajdujących się w Waszej okolicy oraz
o akcjach tematycznych związanych z ochroną środowiska, np. godziną dla Ziemi
czy sprzątaniu świata. Być może okaże się, że poznacie przy okazji kogoś, kto
ma podobne zainteresowania i motywację do działania?

zgodnie z naturą

