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DZIAŁDOWO BEZ PLASTIKU – PROJEKT EDUKACYJNY 

 W roku edukacyjno-terapeutycznym 2019/2020 nasza placówka przystąpiła do projektu 

edukacyjnego „DZIAŁDOWO BEZ PLASTIKU”. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są 

nauczyciele placówek edukacyjnych działających na terenie miasta i gminy Działdowo, a do jego 

realizacji zaangażowali się również wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - 

Wychowawczego oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 

 Celem projektu jest gotowość do działania dla dobra przyrody i edukowanie dzieci, 

młodzieży i dorosłych o skutkach i konsekwencjach bezmyślnego konsumpcjonizmu i 

eksploatowania Ziemi.  

Z troski o przyszłość naszą i pokoleń naszych dzieci pragniemy podjąć działania już dziś.  

Mówimy NIE plastikowi w Działdowie!!! 

A oto nasze działania zaplanowane na kilka miesięcy: 

 W październiku zostały przygotowane plakaty przedstawiające przyczyny i skutki 

zanieczyszczeń. Prace zostały przymocowane do elementów ogrodzenia Naszych 

placówek edukacyjnych. Pragniemy, by mieszkańcy, chodząc po ulicach miasta, 

uświadomili sobie szkodliwy wpływ swego działania na przyrodę. 

 W listopadzie na klatce schodowej została zamontowana instalacja wyobrażająca ocean 

z pływającymi między plastikowymi śmieciami rybami, żółwiami i meduzami. 

 W grudniu wychowankowie i uczniowie przygotowali choinkę z plastikowych butelek, 

która została umiejscowiona na korytarzu, by zastąpić tradycyjne bożonarodzeniowe 

drzewko.  

 W grudniu zobowiązaliśmy się również do uszycia ekologicznych toreb i woreczków na 

warzywa i owoce. Torby zostały rozdane przez wychowanków podczas uroczystości 

„Dnia babci i dziadka”. Można śmiało używać ich zamiast bezpłatnych foliówek 

powszechnie dostępnych w marketach.  

 W drugim półroczu roku edukacyjno-terapeutycznego 2019/2020 najmłodsi uczestnicy 

projektu będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez młodzież szkół średnich 

i członków Młodzieżowej Rady Miasta. 

 Z okazji święta zakochanych przygotujemy walentynkowe fotobudki w kształcie 

ogromnego serca wykonanego z czerwonych nakrętek. 

 Wiosnę przywitamy, sadząc drzewka udostępnione przez Nadleśnictwo w Burkacie. 

Pobiegniemy też ulicami miasta razem z Rozbieganym Działdowem. Bieg to będzie 

niecodzienny, gdyż każdy uczestnik będzie wyposażony w gumowe rękawiczki i worek, 
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by oczyścić trasę z napotkanych po drodze śmieci. Nadchodząca nowa pora roku będzie 

mogła dzięki nam rozkwitnąć w całej krasie. 

 
Zwieńczeniem projektu edukacyjnego: DZIAŁDOWO BEZ PLASTIKU będą 

uroczyste obchody Dnia Ziemi. Z tej okazji będziemy uczestniczyć w happening, którego 
uczestnikami będą dzieci, młodzież i dorośli z placówek edukacyjnych zaangażowanych w 
realizację projektu. Zgromadzimy się na działdowskim rynku, by pokazać wszystkim 
obecnym, że przyszłość Ziemi nie jest nam obojętna.     

 

 

 
 

 
 


