
Czym oddychamy?
Czas na „Lekcję o niskiej emisji”!

Czyste  powietrze,  to  temat,  który  dotyczy  nas  wszystkich.  By  podnieść  świadomość 
zanieczyszczeń powietrza wywołanych niską emisją, zapraszamy do konkursu „Lekcja o niskiej 
emisji”.   Konkurs  skierowany  jest  do  nauczycieli  i  studentów  pedagogiki  i  innych  osób 
zajmujących się edukacją ekologiczną, mieszkających na terenie Polski.

Konkurs trwa do 30 września 2014 r.

• Przedmiotem są scenariusze lekcji o niskiej emisji

• Do wygrania czytniki e-booków

• Element ogólnopolskiej kampanii informacyjno- edukacyjnej „Misja-Emisja”

Ostrzegamy…

Niska emisja to emisja szkodliwych substancji z emitorów osiągających wysokość do 30 m, takich jak 
niskosprawne  urządzenia  grzewcze  czy  samochody.  Ta  emisja  powoduje  wysokie  stężenie 
zanieczyszczeń  powietrza.  Dotyczy  to  zwłaszcza  obszarów gęsto  zaludnionych.  Niska  emisja  jest 
przyczyną  wielu poważnych chorób: układu oddechowego, układu krążenia, układu pokarmowego, 
alergii i zmian nowotworowych. W ekstremalnych warunkach niska emisja może powodować nawet 
śmierć.

Edukujemy…

Pomimo  realnego  zagrożenia  dla  zdrowia,  wiele  osób  nadal  nie  wie  o  niskiej  emisji  lub  nie 
przeciwdziała jej. Finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Ogólnopolska kampania „Misja-Emisja”, której realizatorem jest firma Abrys z Poznania, ma 
uświadomić społeczeństwu, co pogarsza jakość powietrza, którym oddychamy. 

By dotrzeć do kręgów opiniotwórczych – nauczycieli, edukatorów, lokalnych działaczy, studentów, 
którzy przekażą wiedzę o niskiej emisji dzieciom i młodzieży, przyszłym obywatelom, zainicjowano 
konkurs „Lekcje o niskiej emisji”.  Jego celem jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z 
niską emisją, rozwijanie postawy ekologicznej i aktywizacja środowiska nauczycielskiego.



I działamy!

Zadaniem  uczestników  jest  przesyłanie  autorskich  scenariuszy  zajęć  lekcyjnych  poświęconych 
zagadnieniu  niskiej  emisji.  Scenariusz  powinien  zawierać:  temat;  przedmiot,  na  który  został 
przygotowany;  cele;  metody  i  techniki;  szczegółowy  przebieg  lekcji;  wykorzystanie  środków 
dydaktycznych (tekstów źródłowych,  materiałów), audiowizualnych i materiałów ikonograficznych; 
określenie czasu trwania lekcji – 45 minut lub 90 minut zajęć i bibliografię.

Scenariusze są przyjmowane do 30 września 2014 r. Autorzy najlepszych prac mogą wygrać czytniki 
e-booków. Wszystkie – nie tylko nagrodzone – scenariusze zostaną opublikowane na stronie kampanii 
www.misja-emisja.pl oraz  na  portalu  edukacji  ekologicznej  www.zielonalekcja.pl w  celu  ich 
upowszechnienia i zachęty do prowadzenia zajęć na temat niskiej emisji w szkołach, centrach edukacji 
ekologicznej, świetlicach, kołach ekologicznych.

Więcej informacji: 

www.misja-emisja.pl/konkursy/lekcja-o-niskiej-emisji

Zachęcamy także do obejrzenia filmów promujących kampanię

https://www.youtube.com/watch?v=2ikgzFIctxo
https://www.youtube.com/watch?v=qnV1ebFebvU
https://www.youtube.com/watch?v=yzaQ1SvdQaE
https://www.youtube.com/watch?v=Od85p2SAhRI
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Gminy walczą o czyste powietrze
Prestiżowy konkurs „Gmina z misją”

Biszcza, Sosnowiec i Piaseczno to aktualni liderzy konkursu „Gmina z misją”. Nie 
wszystko jest jednak przesądzone. Czekamy na kolejne zgłoszenia miejscowości, 
które podejmują działania w zakresie likwidacji niskiej emisji. Jeszcze wszystko 
może się zdarzyć…

Promocja  edukacyjnych,  informacyjnych,  inwestycyjnych  inicjatyw  związanych  z 
likwidacją  niskiej  emisji  to  cel  konkursu  „Gmina  z  misją”.  Gminy  mogą  zgłaszać 
zrealizowane  działania  –  otrzymają  za  nie  punkty,  lokujące  w  prestiżowym  rankingu. 
Wręczenie  nagród  odbędzie  się  podczas  Gali  Międzynarodowego  Kongresu  Ochrony 
Środowiska Envicon 2014.

• Konkurs trwa do 30 września 2014 r.
• Rywalizacja  w  trzech  kategoriach:  miasta  pow.  100  tys.  mieszkańców,  50-100  tys. mieszkańców, do 50 tys. mieszkańców
• Punkty za każde działanie lokują w rankingu gmin
• Element szerokiej kampanii „Misja-Emisja”Coraz więcej gmin może pochwalić się ciekawymi doświadczeniami w zakresie walki z niską emisją. Podejmują one inicjatywy, mające na celu likwidację tego zjawiska, i to nie tylko dlatego, że ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza w gminie. Celem konkursu „Gmina z misją” jest  promocja inicjatyw mających na celu likwidację niskiej emisji.  Za  każdą  z  nich  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  czasie  trwania  konkursu otrzymują  punkty,  co  będzie  pozycjonowało  je  na  listach  rankingowych.  Konkurs  wygrywa podmiot, który zdobędzie największą liczbę punktów. Inicjatywy można zgłaszać do 30 września 2014 r. Przedstawiciele zwycięskich gmin zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Gali  Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2014.



Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: miasta pow. 100 tys. mieszkańców, miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców, a także gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców. Za każde działanie,  mające na celu likwidację niskiej  emisji  są przyznawane punkty (wykaz punktowanych działań - zał.1). Pod uwagę są brane takie działania jak: zorganizowanie wsparcia finansowego dla  mieszkańców,  zamieniających ogrzewanie węglowe na bardziej  ekologiczne, przeprowadzenie termomodernizacji budynków, stanowiących własność gminy, zorganizowanie spotkania z mieszkańcami nt. niskiej emisji itp. Ilość punktów, przyznawanych za poszczególne działania została określona w regulaminie dostępnym na stronie: 
http://misja-emisja.pl/konkursy/gmina-z-misja/

Zachęcamy także do oglądania filmów promujących kampanię:
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