
Podziel się sukcesem ERASMUS

Let’s create a better planet - art, activity, meetings with experts

No Time To Waste



 No Time To Waste - Nie ma czasu do stracenia
Tematyka projektu dotyczy spraw wszystkim nam bliskich 

PRZYSZŁOŚCI NASZEJ PLANETY. 

Aktualność tematyki, zaangażowanie, sprawczość, współpraca, różnorodność 
metod, zespoły będące odpowiedzią na zainteresowania uczniów  

TO  NASZ KLUCZ DO SUKCESU!

Poprzez uczestnictwo w projekcie, realizację zadań, spotkania z ekspertami, 
oglądanie filmów, czytanie fachowej literatury, słuchanie podcastów, 
przygotowanie materiałów, uczestnicy pogłębili swoją wiedzę oraz  zrozumieli 
zależność między stosowaniem zasad Zero Waste a kryzysem klimatycznym. 
W związku  z tym zaczęli wdrażać zasady Zero Waste w życie swoje i swojej 
rodziny (zadanie Challenge week). Wielu z naszych uczniów stało się 
wegetarianami i weganami.

Ziarno zostało zasiane i przyniosło plony :-)



 Co zrobiliśmy - Nasze zadania - Inspiracje 

 wspólna praca nad projektem

 realizacja zadań

 wsparcie

 dzielenie się wiedzą

 praca w  zespołach:

 - ogólnym, 
 - naukowym,    
 - językowym, 
 - artystycznym, 
 - debaty okfordzkiej

Szkolny ZERO WASTE CLUB



 Projekt w liczbach 
czas projektu: październik 2020 - sierpień 2023
liczba uczestników: 20 uczniów, 6 nauczycieli czynnie działających w projekcie
kraje uczestniczące: Francja (koordynator), Litwa, Polska, Portugalia, Turcja
zadania kreatywne: Save the Earth, Morze w naszych rękach Czy będzie z nami Bałtyk, Ekozakładki do 
książek, Nasze zadanie, Dobre praktyki, Challenge week
projekty naukowe: Think twice, Globalne ocieplenie - fakt czy mit
spotkania z ekspertami: prof. Ewa Bińczyk, dr Anna Iglikowska, Anna Czerwińska- Rydel, Anna Misiek, 
Aleksandra Juszkiewicz
konkursy: Logovision, Ekoczynni, Nie lej wody
webinaria, konferencje, warsztaty: ,,Zróbmy sobie dobry klimat’’, ,,Znaczenie wody dla klimatu’’, 
,,Energia przyszłości - odnawialne źródła energii’’, ,,Food system impact on biodiversity loss’’, 
,,Ekowarsztaty o elektrośmieciach’’, ,,Szkoła zrównoważonego rozwoju’’
eventy i meetingi projektowe: Virtual Eco Picnic, I Piknik Ekologiczny  w XIX LO, Dzień Ziemi 2021, 
Dzień Ziemi 2022, Erasmus Days, wymiany w Portugalii, Francji i  Turcji
Klub Debaty Oksfordzkiej: Czy weganizm ocali  naszą planetę?
współpraca z instytucjami:  Nadbałtyckie Centrum Kultury, Młodzieżowa rada Miasta Gdańska



 Zadanie interaktywne dla widowni  

Szukamy motywacji do ocalenia naszej planety. Dla nas to bardzo ważne miejsce, 
ponieważ jest to jedyne miejsce w całym Universum, na którym rosną kakaowce z 
których  powstaje pyszna czekolada. 

Pomyślcie dlaczego Wy chcielibyście ocalić Ziemię? Czy znajdziecie motywację 
do zmiany?



 Zadania kreatywne - Ocal Ziemię to jedyne miejsce z czekoladą

●



 Zadania kreatywne - Ocal Ziemię to jedyne miejsce z czekoladą

Wizualizacja do wiersza Mikołaja Latoszewskiego ,,Żyć z Ziemią w zgodzie”, 
wizualizacje diaskopowe Małgorzata Wawro, muzyka Andrzej Kędzierski  

https://www.facebook.com/watch/?v=111895604062096
https://www.facebook.com/watch/?v=111895604062096


Zadanie kreatywne                              
Nasze zadanie - Zmiany klimatyczne



Zadanie kreatywne - Ekozakładki do książek 



 Zadanie kreatywne - Czy będzie z nami Bałtyk? 



 Dobre praktyki - second life of products 



 Dobre praktyki - ebook 

EBOOK  www.canva.com/design/DAFBc7rYogM/8BLRxAqTQ5gBFGWZjPvjWw/view

https://www.canva.com/design/DAFBc7rYogM/8BLRxAqTQ5gBFGWZjPvjWw/view


 Dobre praktyki - Challenge week 

https://docs.google.com/file/d/1R3ZTdZ9iUfBimPjtzr_7knjpCBC-IUF3/preview


Projekty naukowe 

Think twice

Globalne ocieplenie - fakt, czy mit



 LOGOvision - konkurs międzynarodowy na logo projektu



 Spotkania z ekspertami 



 Webinaria, konferencje, warsztaty 



 Eventy, imprezy, spotkania 



 Eventy, imprezy, spotkania 



 Eventy, imprezy, spotkania 



Klub Debaty Oksfordzkiej

Will veganism save our planet?    

(Czy  weganizm ocali naszą planetę?) 



 Współpraca z Instytucjami 

Nadbałtyckie Centrum Kultury 

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

Bałtyckie Spotkania Ilustratorów



 No Time To Waste w internecie    

padlet.com/notimetowastepl

www.instagram.com/notimetowaste_erasmus_poland

https://lo19.edu.gdansk.pl/pl/page/erasmus-3/no-time-to-waste-erasmus

https://padlet.com/notimetowastepl
https://padlet.com/notimetowastepl
https://www.instagram.com/notimetowaste_erasmus_poland
http://www.instagram.com/notimetowaste_erasmus_poland
https://lo19.edu.gdansk.pl/pl/page/erasmus-3/no-time-to-waste-erasmus


 No Time To Waste w internecie    

Wystawa prac: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4082687881822166&id=165364466887880&sfnsn=mo

Virtual eco picnic https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4028968223860799&id=165364466887880&sfnsn=mo

Spotkanie z Olą Juszkiewicz https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3989861854438103&id=165364466887880&sfnsn=mo

Event Dzień Ziemi https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3901670626590560&id=165364466887880&sfnsn=mo

Zakładki https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3879524342138522&id=165364466887880&sfnsn=mo

Galeria Morze w naszych rękach https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3823886167702340&id=165364466887880&sfnsn=mo

Wizualizacja do wiersza o Ziemi  https://www.facebook.com/watch/?v=111895604062096

Logovision – konkurs na logo projektu https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3572344566189836&id=165364466887880&sfnsn=mo

Zadanie Save the Earth https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3507525999338360&id=165364466887880&sfnsn=mo

Spotkanie z ekspertem prof. Ewą Bińczyk https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3652425638181728&id=165364466887880&sfnsn=mo

Dzień Ziemi – wyzwanie Zero Waste https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3901670626590560&id=165364466887880&sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4082687881822166&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4028968223860799&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3989861854438103&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3901670626590560&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3879524342138522&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3823886167702340&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3572344566189836&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3507525999338360&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3652425638181728&id=165364466887880&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3901670626590560&id=165364466887880&sfnsn=mo


No Time To Waste
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