Działania dla
czystego
oddychania

Nazwa działania

Zakres realizacji

Liczba punktów
do zdobycia

Ruch to zdrowie

Podjęcie przez szkołę działań promujących
wśród uczniów aktywną drogę do szkoły z wykorzystaniem roweru, rolek, hulajnogi.

0-100

Zdrowy oddech

Przeprowadzenie warsztatów na temat prawidłowego oddychania i wpływu oddechu na
redukcję stresu.

0-50

Pusta klasa

Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym
powietrzu zamiast w klasie.

0-30

Zazieleniony
teren szkoły

Rewitalizacja przestrzeni przy szkole – dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów.

0-100

Przedstawienie zdjęć danej przestrzeni
przed i po działaniach.

Pełny parking
rowerowy

Podjęcie działań promujących wśród uczniów
dojazd do szkoły rowerem.

0-100

Przedstawienie dokumentacji fotograficznej, która zaprezentuje stopień
wykorzystania miejsc na szkolnym parkingu rowerowym przed i po podjęciu
działań (5 wybranych dni).

Karta rowerowa

Organizacja egzaminu na kartę rowerową dla
uczniów, którzy jeszcze nie posiadają tego dokumentu.

0-50

Przedstawienie zdjęć z przeprowadzonego egzaminu.

Autorska lekcja
związana z tematem
konkursu

Przeprowadzenie lekcji na podstawie przygotowanego scenariusza.

0-50

1. Podanie w opisie działania tytułu
i głównych celów lekcji.
2. Wskazanie, ile w szkole jest
w sumie klas oraz ile z nich było
zaangażowanych w działanie.

Inicjatywa własna

Przeprowadzenie przez społeczność szkolną
własnej inicjatywy związanej z poprawą jakości powietrza i prawidłowym oddychaniem.

0-200

Najwięcej punktów otrzymają inicjatywy angażujące znaczną część społeczności lokalnej oraz przynoszące
największy wpływ na poprawę jakości
powietrza w sąsiedztwie.
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Szczegóły dotyczące
obowiązkowych kryteriów oceny

Wskazanie, ile w szkole jest w sumie
klas oraz ile z nich było zaangażowanych w działanie.

PA R T N E R M E RY TO RYC Z N Y

Kryteria oceny

Obowiązkowe
1

2

Podjęcie działań realnie wpływających na poprawę jakości powietrza
oraz ograniczających negatywny wpływ smogu na zdrowie.
Przedstawienie opisu podjętych działań (maks. 1000 znaków).

3

Zaprezentowanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanych działań
(maks. 5 zdjęć do działania).

4

Podanie liczby osób zaangażowanych w działanie.

Dodatkowe
1

Zaangażowanie społeczności lokalnej w działania.

2

Liczba podjętych aktywności w ramach działania, np. promocyjnych.

3

Innowacyjność działań.

4

Kreatywność działań.
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