Sopot. 19.07.2016
dr hab. Ksenia Pazdro
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot

Raport merytoryczny
Projekt pt. „Morska Edukacja Ekologiczna”
Nr WFOŚ/D/110/70/2016
Dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku, w Konkursie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa
pomorskiego (edycja 2016)

W ramach Projektu przeprowadziliśmy następujące zadania:
I.

Wykonano strony internetowe prezentujące informacje na temat Projektu:

1. dofinansowanie Projektu przez WFOŚiGW w Gdańsku
http://www.iopan.gda.pl/finansowanie-pikniku.html
Zał. I.1
2. propozycje tematów lekcji prowadzonych przez naszych Pracowników w szkołach i
dane Autorów prelekcji.
http://www.iopan.gda.pl/school.html
Zał. I.2
3. szczegółowe opisy stanowisk piknikowych
http://www.iopan.gda.pl/sdn2016.html
Zał. I.3
4. plakat informujący o Sopockim Dniu Nauki – pikniku naukowym odbywającym się w
ramach Projektu.
Zał. I.4
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Załącznik I.1 - http://www.iopan.gda.pl/finansowanie-pikniku.html
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Załącznik I.2 - http://www.iopan.gda.pl/school.html

3

Załącznik I.3 - http://www.iopan.gda.pl/sdn2016.html
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Załącznik I.4
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II. Przeprowadzono akcję reklamującą Projekt:
1.Wykonaliśmy plakaty oraz ulotki informujące o Projekcie w celu rozklejenia i
rozdania ich w urzędach, szkołach oraz w miejscach takich jak dworce kolejowe.
Zał. II.1
2. Nawiązaliśmy kontakty z Urzędem Miasta Sopotu, Kuratorium Oświaty w Sopocie,
wszystkimi szkołami sopockimi oraz wieloma szkołami z Trójmiasta w celu
zaproszenia do skorzystania z oferty lekcji i pikniku naukowego.
Zał. II.2
3. Umieściliśmy reklamę Projektu (informacja o lekcjach i pikniku) na stronach
Internetowych:
- http://www.iopan.gda.pl/pop-pl.html
- http://www.trojmiasto.pl/Sopocki-Dzien-Nauki-imp422436.html
- http://www.kalendarz.sopot.pl/kalendarz/szczegoly/5494/ix-sopocki-dziennauki.html,
- https://www.facebook.com/events/626460637501330/
Zał. II.3
4. Nawiązaliśmy kontakt z Radiem Gdańsk i Redaktorzy Radia odwiedzili piknik
naukowego w dniu 4.06.2016, gdzie przeprowadzili wywiad na żywo z gospodarzami
poszczególnych stoisk.
Zał.II.4 - zdjęcie
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Załącznik II.1
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Załącznik II.2 – przykładowa korespondencja ze szkołami
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Załącznik II.3
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Załącznik II.4 Wywiad z dr Anną Filipkowską
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III. Przeprowadzono lekcje w 11 szkołach, w tym 3 liceach (8 tematów - 14h), 2
gimnazjach (4 tematy – 7h) i 6 szkołach podstawowych (12 tematów – 30h).
1. Licea:
I ALO, w Gdyni – 2 spotkania dla wszystkich klas licealnych
V LO, w Gdańsku – 8 spotkań dla kilku klas licealnych
III LO, w Gdańsku – 2 spotkania dla kilku klas licealnych
2. Gimnazja:
Gim. Nr 18, w Gdańsku – 2 spotkania dla wszystkich klas gimnazjalnych
Gdyńska Szkoła Społeczna, w Gdyni – 3 spotkania dla wszystkich klas
gimnazjalnych
3. Szkoły Podstawowe:
ZS nr 3, w Sopocie – 3 tematy dla 1 klasy
Gdyńska Szkoła Społeczna, w Gdyni – 3 tematy dla kilku klas
SP nr 17, w Gdańsku – 3 tematy dla wszystkich klas
SP nr 8, w Gdyni – 3 tematy dla wszystkich klas
SP nr 48, w Gdyni – 4 tematy dla wszystkich klas
SP nr 24, w Gdańsku – 1 temat dla wszystkich klas
Szacujemy, że z oferty/prowadzonych lekcji skorzystało ok. 1500 uczniów Trójmiasta.
Wszystkie wymienione szkoły - oraz dodatkowo wiele sopockich szkół - wyraziły chęć
przeprowadzenia lekcji na jesieni ewentualnie podczas kolejnej kampanii edukacyjnej, na
wiosnę (podczas kolejnej kampanii przed-piknikowej).
W tym celu zakupiono papier i tonery do druku materiałów do quizów i krzyżówek,
materiały dydaktyczne na lekcje w szkołach oraz pojemniki na materiały demonstracyjne.
Załącznik III – oświadczenia o przeprowadzonych lekcjach
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IV. Zorganizowany został pikniki naukowy (warsztaty eksperymentów dotyczących
morskiej edukacji ekologicznej), jako Sopocki Dzień Nauki, na pl. Przyjaciół Sopotu, w
dn. 4.06.2016 (sobota), w godzinach 10:00 – 17:00.
W tym celu:
1. Uzyskano zgodę na objęcie imprezy Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta
Sopotu, Jacka Karnowskiego.
2. Uzyskano pozwolenie na organizację pikniku w przestrzeni miejskiej, od
Wydziału Kultury i Sportu, Urzędu Miasta Sopotu po złożeniu oświadczeń do
Policji Miejskiej, Straży Miejskiej oraz Pogotowia Ratunkowego.
3. Ustawienie namiotów (schemat w załączniku) zostało skonsultowane z Zakładem
Dróg i Zieleni w Sopocie oraz z Plastykiem Miejskim.
4. Uzyskano zgodę na wjazdy aut na pl. Przyjaciół Sopotu od Prezydenta Miasta
Sopotu, Jacka Karnowskiego.
5. Rozstawiono namioty, wyposażono w stoły i ławki oraz przygotowano stoiska do
prowadzenia prezentacji (prąd, woda, nagrody, szyldy, podkłady).
Namioty piknikowe były ustawiane w piątek, 3.06.2016, w godz. 8:00 – 15:00;
natomiast od godz. 15:00 oraz przez noc (3-4.06) pozostawały pod ochroną 2 osób z firmy
ochroniarskiej ADRIANEX. W dn. 4.06 (sobota) w godz. 7:30-10:00 na plac wjechały auta
z wyposażeniem namiotów (ławy, ławki i materiały piknikowe). Rozstawiono 8 namiotów,
w których stacjonowało 14 stoisk. Od godziny 10:00 wszyscy uczestnicy mogli zapoznać
się z zagadnieniami „Morskiej edukacji ekologicznej” - Projektu dofinansowanego przez
WFOŚiGW w Gdańsku – jak również zagadnieniami ekonomicznymi (WE UG) i
historycznymi (muzeum Sopotu). Stoiska wyposażone były w materiały demonstracyjne i
doświadczalne oraz w plakaty i materiały informacyjne dotyczące poszczególnych
zagadnień edukacji morskiej w zakresie fizyki, dynamiki, chemii i biologii morza. Na
stoiskach wykonywano również quizy, gry, zabawy i kolorowanki dla dzieci. Na
zakończenie pikniku naukowego, w namiocie organizacyjnym odbył się krótki występ
artystyczny zespołu szantowego (w godz. 16:00 – 17:00), który doskonale uzupełniał
tematykę morską prezentowaną na stoiskach naukowych. Po zakończeniu imprezy (17:00)
na plac wjechały auta i do godziny 18:00 wywieziono wyposażenie stoisk i namioty oraz
uprzątnięto plac.
Liczbę uczestników pikniku szacujemy na podstawie liczby wydanych dyplomów wydano około 400 sztuk dyplomów. Służyły one do zbierania naklejek, które można było
otrzymać w zamian za wykonanie zadań (np. wysłuchanie prezentacji, przeprowadzenie
eksperymentu, wykonanie quizu, rysunku, krzyżówki) na poszczególnych stoiskach
naukowo-edukacyjnych. Za uzupełniony kompletem naklejek dyplom Uczestnicy
otrzymywali pieczęć Sopockiego Dnia Nauki oraz drobną nagrodę – magnesik lub
widokówkę „Oceanii”. Zakładając, że uczestnicy/dzieci byli obecni z rodzinami można
założyć, że z oferty / pikniku skorzystało ponad 1000 osób.
Zał. IV. – opis i zdjęcia stoisk
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Załącznik IV. Opis i zdjęcia stoisk
http://www.iopan.gda.pl/Albumy/SDN2016/index.html,
http://www.iopan.gda.pl/Albumy/SDN2016_TJ/index.html
http://www.iopan.gda.pl/Albumy/SDN2016_Radio/index.html
http://www.iopan.gda.pl/Albumy/SDN2016_BB/index.html
Opis stoisk prezentujących zagadnienia dotyczące morskiej edukacji ekologicznej
0. Stoisko organizacyjne / scena
1. Ciernik – mała ryba, wielkie możliwości
2. ABC Genetyka Morza
3. Obieg substancji chemicznych w morzach i oceanach
4. Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego
5. (WE UG) – nauka wiązania węzłów / jak nie zagrażać ekosystemowi morskiemu /
mieszkańcy Morza Bałtyckiego – quiz / mapa finansowa świata / pieniążkowe puzzle – ułóż
swój własny banknot / bitcoin – nowa waluta/ jak rozpoznać kody kreskowe i co się w nich
kryje?
6. (Stacja Ornitologiczna PAN) : Poznajemy ptaki wybrzeża Bałtyku
7. Kino letnie - filmy o morzu....
8. Budowanie Rzeźb i Zamków z piasku oraz inne Konkursy Przyrodnicze
9. Bioróżnorodność i ekologia Morza Bałtyckiego
10. Współoddziaływanie dwóch światów - wody i powietrza
11. Co chlupie w bałtyckiej zupie
12. Wystawa fotograficzna – „Podwodny Świat morza – śladami mórz i oceanów”
13. Muzeum Sopotu
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Stoisko nr 0. Organizacyjne / scena
- ulotki a5, plakat B1- informacja, plakat A0 – schemat stoisk, Dyplom z naklejkami i zestaw stemplarski,
papier i tonery do druku materiałów do quizów i krzyżówek na piknik, materiały dydaktyczne, pojemniki na
materiały demonstracyjne, ławy, stoły, usługa transportowa, podłączenie do sieci, opłata za zajęcie pasa
drogowego, szyld.

Stoisko nr 1. Ciernik – mała ryba, wielkie możliwości
- plakat B1; „Ciernik – mała ryba, wielkie możliwości”, zestaw plansz dydaktycznych o rybach Bałtyckich,
filtr do akwarium, toner – druk quizów i malowanek, szyld.

Stoisko nr 2. ABC Genetyka Morza
- Doświadczenie z izolacją DNA truskawek (wazon, lejek, spirytus, folia aluminiowa, rękawice, ręczniku
kuchenne), artykuły biurowe, szyld.

Stoisko nr 3. Obieg substancji chemicznych w morzach i oceanach
- plakat B1: „Obieg substancji chemicznych w morzach i oceanach”, zakup substancji chemicznych do
doświadczeń z hodowlą glonów, materiały plastyczne do wykonania quizów, rysunków, krzyżówek, szyld.
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Stoisko nr 4. Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego
- plakat B1; „Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego, ezy polistyrenowe, materiały plastyczne, szyld.

Stoisko nr 5. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
- ławy, ławki, trytki, plakat-informacja, szyld.

Stoisko nr 6. (Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN) : Poznajemy ptaki wybrzeża Bałtyku
- ławy, ławki, trytki, plakat-informacja, szyld.

Stoisko nr 7. Filmy o morzu
- ławy, ławki, trytki, plakat-informacja, szyld.
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Stoisko nr 8. Budowanie Rzeźb i Zamków z piasku oraz inne Konkursy Przyrodnicze
- ławy, ławki, trytki, plakat-informacja, szyld.

Stoisko nr 9. Bioróżnorodność i ekologia Morza Bałtyckiego
- zestaw dydaktyczny do eksperymentów, jojo - nagrody, domino edukacyjne, szyld.

Stoisko nr 10. Współoddziaływanie dwóch światów - wody i powietrza
filament do drukarki 3d, plansza edukacyjna batymetrii Morza Bałtyckiego, zestaw do Nurka Kartezjusza
(plastelina, słomki, woreczki na lody), zestaw do konwekcji/gęstości wody o różnej temperaturze (barwniki
spożywcze, woreczki do lodów, lodówka), ołówki, patyczki do liczenia, szyld.

Stoisko nr 11. Co chlupie w bałtyckiej zupie
Zlewka, cylinder, pudełka z lupą i miarką, markery, kredki, farby, flamaster, mapa świata, Model wlewów
wody atlantyckiej do Morza Bałtyckiego (atrament, sól), szyld.
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Stoisko nr 12. Wystawa fotograficzna
– „Podwodny Świat morza – śladami mórz i oceanów”
Silikon, linka pleciona, nóż segmentowy, do papieru, podpórka, sznurek, ścierka, szyld.

Stoisko nr 13. Muzeum Sopotu
- trytki, szyld.
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Osiągnięty efekt rzeczowy
1. Zakupiono materiały edukacyjne (plansze edukacyjne dotyczące poszczególnych
zagadnień demonstrowanych na stoiskach/lekcjach), materiały papiernicze (do
przygotowania i wykonania quizów, krzyżówek) oraz materiały do przeprowadzenia
eksperymentów.
Zał. – zdjęcia plakatów i materiałów edukacyjno-dydaktycznych
2. Zakupiono modele edukacyjne Morza Bałtyckiego do demonstracji batymetrii,
przepływów prądów morskich i wlewów wody atlantyckiej.
Zał. – zdjęcia modeli
3. Zakupiono zestaw stemplarski z dyplomem i naklejkami - do udokumentowania
wykonania zadań na poszczególnych stoiskach piknikowych.
Zał. – zdjęcie zestawu stemplarskiego
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Załącznik - zdjęcia plakatów B1 i A0
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Załącznik - zdjęcia modeli Morza Bałtyckiego

1) Model 3d basenu Morza
Bałtyckiego wraz z planszą
dydaktyczną

2) Model wlewów wody atlantyckiej do Morza Bałtyckiego (z etui)
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Zestaw „stemplarski” – dyplom, pieczątka, naklejki
1 tys. szt. dyplomów i po 1 tys. szt. 8 naklejek

Oraz pieczątka z tuszem
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Osiągnięty efekt ekologiczny
Uczestnicy zadawali bardzo wiele pytań zarówno podczas prowadzonych lekcji w szkołach
jak i podczas dyskusji przy stoiskach piknikowych.
- Uczestników Projektu zapoznano z problemami zanieczyszczenia środowiska morskiego
wynikającymi z działalności człowieka, powodowanych eutrofizacją Bałtyku i obiegiem
substancji w środowisku. Częstym pytaniem było na przykład „co powodowało niedawne
żółte zawiesiny w wodzie powierzchniowej Zatoki Gdańskiej?”. Odpowiedź „pyłki drzew”
budziła zdziwienie, ale wyjaśnienie pozwoliło zrozumieć mechanizm zjawiska. Takie
rozmowy wyzwalają w uczniach aktywność badawczą, doskonalenie umiejętności
obserwacji środowiska przyrodniczego, analizowania i wnioskowania.
- Uczniowie byli żywo zainteresowani informacjami o pracach badawczych prowadzonych
w laboratoriach badawczych na lądzie i na statku. Pytali miedzy innymi o techniki
pobierania próbek, warunki pogodowe i bezpieczeństwo na pokładzie statku podczas
badań. Pobudziło ich to do zrozumienia pracy naukowców, zainteresowało pozyskiwaniem
próbek w miarodajny i bezpieczny dla środowiska sposób. Lekcje i prezentacje pozwoliły
na zapoznanie uczniów i uczestników Sopockiego Dnia Nauki w przystępny sposób ze
sposobem interpretacji uzyskiwanych wyników i zainspirowały młodzież do kreatywnego
zastanawiania się nad możliwościami badania środowiska morskiego w przyszłości.
- Zauważyliśmy zaskoczenie uczestników Projektu przy omawianiu ekosystemów plaż.
Zdziwienie budził fakt, że plaża to ekosystem wypełniony organizmami - z częstym
komentarzem – „ojej to będę uważać, żeby nie zrobić im krzywdy". Efektem
ekologicznym tych zajęć jest poszerzanie wiedzy i świadomości o tym jak funkcjonuje
środowisko w kontekście lokalnych specyficznych ekosystemów.
- Uczestnicy pytali o procesy uwzględniane przy tworzeniu modelu matematycznego
opisującego zmianę parametrów fizycznych wody morskiej lub warunków
meteorologicznych nad danym morzem. Pytali również o liczbę godzin (czas)
poświęconych do stworzenia modelu. Dyskusje powodowały lepsze zrozumienie
otaczającego nas świata, a zwłaszcza funkcjonowania środowiska morskiego, zrozumienie
problemów wynikających dodatkowo z działalności człowieka, które zaburzają procesy
występujące w akwenach morskich i atmosferze zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.
- Projekt zwiększył świadomość Uczestników na temat poszczególnych elementów
ekosystemu Morza Bałtyckiego, zależności pomiędzy nimi i ich integralności.
Przykładowo zadania prowadzone przy okazji omawiania wpływu właściwości wody
morskiej na kolor morza wymagały uzdolnień indywidualnych i podnoszenia poziomu
wiedzy jak również kształtowania umiejętności pracy zespołowej we wspólnym
rozwiązywaniu problemów.
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Jak Uczestnicy zadania zostali poinformowani
o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku?
Staraliśmy się zamieszczać informację o dofinansowaniu Projektu przez
WFOŚiGW w Gdańsku na wszystkich materiałach i w formie odpowiedniej do
realizowanego zadania. Uczestnicy byli zawsze informowani ustnie o kampanii
edukacyjnej w szkołach Trójmiasta, dofinansowanej przez Fundusz WFOŚiGW w
Gdańsku.
1. W przypadku prowadzonych lekcji w szkołach:
a) każdy Autor obowiązkowo wyświetlał 2-3 slajdy poświęcone kampanii edukacyjnej
i czytał informację, że jest ona dofinansowana przez WFOŚiGW;
b) w każdym mailu do szkół z informacją o kampanii edukacyjnej „Morska edukacja
ekologiczna” była zamieszczona informacja o dofinansowaniu przez Fundusz;
- Zamieszczono w Załączniku II.2
c) pierwszy slajd prezentacji podczas zajęć w szkołach zawierał informację o Projekcie
dofinansowanym przez WFOŚiGW w Gdańsku, a wszystkie pozostałe zawierały
logo Fundacji (uwidocznione jest to na zdjęciach i na slajdach, na stronie:
http://iopan.gda.pl/school.html)
- Zamieszczono w Załączniku III
Załącznik 1 - Informacja podczas lekcji.
2. Podczas pikniku naukowego Uczestnicy byli zawsze informowani ustnie o
dofinansowanej przez Fundusz WFOŚiGW w Gdańsku przy stanowisku Organizacyjnym.
Dodatkowo każde stoisko miało zawieszoną tabliczkę informującą o dofinansowaniu
przez WFOŚiGW w Gdańsku.
Załącznik 2 - Informacja podczas pikniku
3. W siedzibie naszego Instytutu, obok tablicy reklamującej Popularyzację Nauki wisi
tablica w formacie 50 x 40cm, z logo WFOŚiGW w Gdańsku, informująca, że korzystamy
z dofinansowania ze środków Fundacji.
Załącznik 3 - Informacja w instytucie

Załącznik 1 – Informacja o dofinansowaniu podczas lekcji (slajdy)
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Załącznik 2 - Informacja o dofinansowaniu podczas pikniku (zdjęcia stoisk z widocznymi
tabliczkami informującymi o korzystaniu z dofinansowania przez WFOŚiGW w Gdańsku)

Załącznik 3 – Informacja o dofinansowaniu w instytucie
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Ile warsztatów przeprowadzono oraz ile osób brało udział
w przeprowadzonych działaniach

Podczas kampanii edukacyjnej w szkołach i na pikniku naukowym prowadzono
prezentacje wraz doświadczeniami i demonstracjami angażującymi Uczestników/Słuchaczy w formie warsztatów.
Podczas każdej lekcji w szkole –
- przeprowadzono 14 lekcji w liceach, 7 lekcji w gimnazjach oraz 30 lekcji w szkołach
podstawowych - przeprowadzano eksperymenty lub demonstrowano omawiane procesy przy
pomocy przygotowanych materiałów (plansze, modele, eksponaty, próbki laboratoryjne) i
prowadzono konwersacje z uczniami adekwatnie do zagadnienia i wieku słuchaczy lub
prowadzono quizy i gry edukacyjne.
Natomiast podczas pikniku naukowego (IX Sopocki Dzień Nauki, 4.06.2016) trwającego od
10:00 do 17:00, warsztaty - dotyczące zagadnień ‘Morskiej edukacji ekologicznej’ –
prowadzone były na 10 stoiskach (z 13-stu) przez cały czas.
Szacujemy, że z lekcji skorzystało ok. 1500 uczniów, natomiast z pikniku naukowego
dodatkowe 1500 osób.

Osoba reprezentująca Dotowanego:

………………………..……..…
……………………………
(imię i nazwisko)

..………………..….……………
(pieczęć jednostki organizacyjnej

(podpis i pieczęć imienna)
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