
Projekt „Materia Baterii” 

 

W czerwcu grupa uczniów naszej szkoły z obecnych klas IIA, IIIA i IIIC pod 

opieka Pani Magdaleny Świerkosz zakończyła realizację projektu „Materia Baterii”.  

„Materia Baterii" to ogólnopolski projekt edukacyjny, realizowany przez 

Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, którego głównym celem było 

podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ich wiedzy na 

temat zdrowotnych i ekologicznych konsekwencji płynących z niewłaściwego 

użytkowania i składowania baterii i akumulatorów, a także na temat korzyści 

związanych z ograniczeniem powstałych odpadów wynikających z prawidłowej 

utylizacji baterii i akumulatorów. 

W ramach projektu uczniowie musieli wykonać dwa audyty: początkowy i 

końcowy, z których dowiedzieli się o stanie wiedzy o bateriach uczniów naszej 

szkoły. 

Następnie należało wykonać zadania, za które uczniowie otrzymywali odznaki: 

 

1. EkoBADACZA – zdobycie tej odznaki łączyło się z uzyskaniem wiedzy 

dotyczącej postępowania z bateriami. Czym jest bateria? Jakie są jej rodzaje? 

Jak ich używać? Jak postępować ze zużytymi bateriami? Jak minimalizować 

używanie baterii na co dzień?  

 

W ramach tego zadania opracowaliśmy szkolny kodeks postępowania z 

bateriami. Wyszukaliśmy jak najwięcej informacji o bateriach, wybraliśmy z nich te 

które są najważniejsze i daliśmy w nim odpowiedź na pytania „Jak należy 

postępować z bateriami? Jak powinien postępować z nimi każdy uczeń?” 

Udział w projekcie wymagał od nas zdobycia jak najwięcej wiadomości o 

bateriach, niektóre z nich poszerzyliśmy, niektóre zdobyliśmy. Na spotkaniach 

podzieliliśmy się nimi przedstawiając wykonane przez EkoZespoły prezentacje. 

 

2. EkoEKSPERTA – w tym etapie z pomocą naszego opiekuna należało stworzyć 

narzędzia konieczne do przeprowadzenia badania dotyczącego poziomu wiedzy 

na temat baterii oraz zorganizować spotkanie z grupą docelową, by 

przeprowadzić badanie. 



W ramach tego zadania przygotowaliśmy ankietę badającą poziom wiedzy na 

temat baterii mieszkańców naszego miasta, z którą wybraliśmy się do nich. Nasza 

Pani Opiekun nawiązała też współpracę z kierownikiem Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska – Panią Magdaleną Matysiak, która bardzo 

chętnie służyła swoja pomocą. 

 

3. EkoINSPEKTORA – celem tego etapu było przyczynienie się poprzez realne 

działanie do tego, by coraz mniej zużytych baterii trafiało na wysypisko śmieci. 

Potrzebne więc było zwiększanie wiedzy i świadomości na temat baterii, ale 

także ułatwienie ludziom prawidłowego postępowania z nimi. Zebranie informacji 

o takich miejscach i/lub stworzenie nowych, może pomóc dokonywać 

odpowiedzialnych i zrównoważonych wyborów. 

 

Realizacje tego zadania zaczęliśmy od mapowania miejsc zbiórki baterii. 

Sprawdziliśmy, czy w naszej okolicy są miejsca, gdzie zbierane są zużyte baterie, 

czy dużo jest takich miejsc, czy istnieją tylko miejsca zbiórki, czy są też zakłady, 

które przetwarzają baterie. Aby wszyscy mieli świadomość, gdzie można baterie 

oddać stworzyliśmy mapę naszego miasta i zaznaczyliśmy na niej miejsca gdzie 

znajdują się pojemniki na baterie. Wyeksponowaliśmy ja na gazetce, aby każdy 

uczeń i rodzic, który przychodził na spotkania z wychowawcą mógł ją zobaczyć. 

Kontynuowaliśmy również zbiórkę zużytych baterii. Zebrane baterie wcześniej 

przekazywaliśmy firmie Reba. Od dwóch lat oddajemy je do Starostwa Powiatowego 

w ramach konkursu plastycznego połączonego ze zbiórką zużytych baterii. W 

zeszłym roku zebraliśmy ich 135kg, w obecnym 207kg. Baterie zbieramy w ramach 

konkursu indywidualnego. Co miesiąc wywieszamy listę najlepszych zbieraczy, 

potęgując w ten sposób rywalizację między uczniami. Na koniec roku szkolnego 

najlepsi zbieracze otrzymują podziękowania i nagrody. 

 

4. EkoPROMOTORA – na tym etapie byliśmy zobowiązani do rozpromowania 

naszych działań w celu podniesienia poziomu wiedzy wśród społeczności na 

tematy podjęte w projekcie. Ważne było dotarcie do jak najszerszego grona 

odbiorców. 

 



W trakcie realizacji projektu dowiedzieliśmy się dużo o bateriach – szkoda było 

zostawić to tylko dla siebie, zwłaszcza, że podzielenie się zdobytymi informacjami 

mogło przyczynić się do ochrony środowiska. Członkowie jednego z EkoZespołów 

wybrali się do swoich młodszych kolegów, aby podzielić się z nimi zdobytymi 

informacjami. Zajęcia rozpoczęli od quizu, który dotyczył baterii - znajomości zasad 

postepowania z nimi, w ten sposób dowiedzieli się co uczniowie już na ten temat 

wiedzą. Członkowie EkoZespołu uświadomili ich o skutkach niewłaściwego 

postępowania z bateriami, uczulili na niewłaściwe zachowanie. W trakcie spotkania 

prowadzący przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację o bateriach. Rozdali 

też uczniom pojemniki na baterie, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta.  

Aby sprawdzić, co uczniowie wiedzą o bateriach przeprowadziliśmy „Konkurs 

wiedzy o bateriach” . Jednak zanim zaprosiliśmy ich do konkursu na korytarzu oraz w 

sali fizycznej przygotowaliśmy gazetki na temat baterii, przedstawiliśmy im również 

prezentację przez nas przygotowaną dotyczącą baterii. Potem dwóch 

reprezentantów chętnych klas miało za zadanie rozwiązać test wiedzy o bateriach. 

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy również grę planszową dotyczącą tematyki 

baterii. Wymyśliliśmy zasady gry,  spisaliśmy instrukcję.  

 

Wszystkie nasze działania przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat baterii 

naszej oraz naszych koleżanek i kolegów ze szkoły. Mamy nadzieję, że każdy wie już 

jak postępować z bateriami i jakie skutki dla środowiska niesie niewłaściwe ich 

składowanie. 

 

 

 

 


