
  

 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

Wzmacnianie edukacji ekologicznej – szkoła ekologicznie 

zaangażowana 
Dokument określa zasady uczestnictwa w projekcie Wzmacnianie edukacji ekologicznej – 

szkoła ekologicznie zaangażowana, którego organizatorem jest Mazowieckie Samorządowe 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie. 

 

Informacje ogólne 

1. Uczestnikiem Projektu może być szkoła podstawowa (klasy I – VIII). 

2. Zadania projektowe mogą realizować nauczyciele różnych specjalności, 

wychowawcy, uczniowie. 

3. Projekt składa się z trzech części: 

1. szkoleniowej 

2. działań podejmowanych w szkole 

3. działań promujących aktywność fizyczną. 

4. Projekt trwa od 27 wrzesnia 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. 

5. Zgłoszenie udziału w Projekcie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora. 

 

                                                            Zgłoszenia do projektu 

1. Udział w projekcie wymaga zgłoszenia szkoły na formularzu zgłoszeniowym.  
   Formularz zgłoszeniowy 

2. Zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki lub upoważniony pracownik. 

3. Dyrektor wyznacza szkolnego koordynatora projektu.  

              

                                                                                Realizacja zadań    

1. Zadania projektowe wykonują nauczyciele lub zespoły uczniów pod kierunkiem 

nauczyciela. 

2. Nauczyciel koordynator bierze udział w spotkaniu inauguracyjnym (online)         

27 września 2021 r. o godz. 17.00.  Link do spotkania zostanie wysłany do 

koordynatorów po zgłoszeniu szkoły do projektu. 

3. Koordynator Projektu rejestruje szkołę na platformie edukacyjnej Moodle 

uruchomionej na potrzeby projektu. 

4. W ramach Projektu szkoła  wybiera min. trzy tematy szkoleń dotyczących 

zagadnień ekologicznych z zaproponowanego przez MSCDN pakietu i zgłasza do 

nich zainteresowanych nauczycieli. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a0QyWnJZKUykLIfifo2_uWwIfrogGwhPh7aRALIKTUlUNDM1WE1JNThFMUpFUkJNSlNLTkhRRDFIUi4u


  

 

5. Nauczyciele wraz z uczniami zrealizują pięć zadań z „Listy zadań projektowych” 

zaproponowanych przez MSCDN  w terminie do 30 kwietnia 2022 r. Lista zadań 

zostanie podana na spotkaniu inauguracyjnym. 

6. W ramach Projektu odbędzie się gra terenowa organizowana we współpracy z 

Nadleśnictwem Ciechanów, skierowana do nauczycieli.   

7. Nauczyciel realizujący zadanie projektowe przygotowuje opis realizacji i 

wskazane w zadaniu załączniki. Koordynator Projektu zamieszcza dokumentację 

na platformie Moodle. 

8. Nauczyciele, uczniowie wezmą udział w zadaniach nieobowiązkowych: 

             - bieg terenowy „Leśna ZaDyszka” – dla uczniów i nauczycieli, 

             - inne regionalne zawody sportowe – dla uczniów i nauczycieli.  

 

Po wykonaniu zadań szkoła otrzyma certyfikat                            

Szkoły Ekologicznie Zaangażowanej. 

 
 

              

 

 

 

 

 


