
Międzyszkolne Centrum Edukacji Ekologicznej 

Międzyszkolne Centrum Edukacji Ekologicznej działa od stycznia 2000 roku. Głównym zadaniem 

MCEE jest integrowanie całego społeczeostwa: dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkaoców 

gminy wokół wspólnego problemu ochrony 

środowiska naturalnego. Centrum utrzymuje stały 

kontakt z wieloma organizacjami proekologicznymi 

działającymi na terenie powiatu i województwa oraz 

koordynuje na swoim terenie akcje i konkursy przez 

nie organizowane.  

MCEE współpracuje ze wszystkimi szkołami z terenu 

Gminy Mełgiew, organizuje happeningi środowiskowe, sejmiki i ekologiczne, festiwale piosenki 

dla dzieci i młodzieży z naszego terenu. W zależności od pozyskanych środków MCEE organizuje 

również wycieczki krajoznawcze i „zielone szkoły” dla uczniów naszej szkoły i z zaprzyjaźnionych 

szkół z naszego terenu. 

       MCEE współpracuje również z władzami terenowymi, z którymi koordynuje wszelkie akcje 

środowiskowe organizowane na terenie gminy. Do cyklicznych akcji organizowanych przez 

MCEE i Urząd Gminy w Mełgwi jest akcja ,,Sprzątanie Świata” do której szkoły z naszego terenu 

przystępują we wrześniu. 

 

A) Organizacja Międzyszkolnych Sejmików Ekologicznych 

W przeciągu swojej jedenastoletniej działalności MCEE było 

organizatorem czterech sejmików ekologicznych, które 

odbywały się kolejno pod hasłem  ,, Mój Las” (kwiecieo 

2000r.), ,,Walory przyrodniczego naszego  regionu” 

(październik 2001r.), ,,Rady na odpady” (kwiecieo 2003r.), 

,,Zwierzę nie jest rzeczą”(październik 2005r.), „Ptaki 

dziuplaki” (maj 2009r.) W miejsce sejmików ekologicznych od 

2011 roku postanowiliśmy wprowadzid „wiosenne spotkania 

ekologiczne”, które ze względu na to, że odbywają się w 

terenie, są bardziej atrakcyjne dla uczniów. 

 



B) Organizacja Międzyszkolnych Festiwali Piosenki Ekologicznej       

Przez dwanaście lat swojej działalności MCEE było 

organizatorem dwunastu Międzyszkolnych Festiwali 

Piosenki Ekologicznej. Ostatni odbył się w maju 2011r. 

W Festiwalach naszych biorą udział dzieci i młodzież 

ze wszystkich placówek oświatowych znajdujących się 

na terenie naszej gminy: uczniowie  szkół 

podstawowych z Mełgwi, Jackowa, Dominowa, 

Krępca, Podzamcza i Krzesimowa, a także dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Mełgwi – łącznie 

około 250 uczestników. Głównym celem organizowanych przez nas festiwali jest promowanie  

piosenki  ekologicznej i turystycznej, kształtowanie  postaw  proekologicznych dzieci i młodzieży 

oraz wymiana  doświadczeo  z  zakresu  upowszechniania dziecięcej i młodzieżowej kultury 

muzycznej. Zakup nagród dla laureatów festiwalu, co roku finansuje Starostwo Powiatowe w 

Świdniku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  

C) Organizacja międzyszkolnych konkursów ekologicznych  

Podstawowym celem organizowanych przez nas 

konkursów jest kształtowanie właściwych postaw 

uczniów wobec przyrody i środowiska, poszerzanie 

wiedzy z tego zakresu oraz kształtowanie świadomości 

ekologicznej rozumianej jako gotowości do działania w 

zgodzie z naturą. Konkursy nasze mają różną formę i 

tematykę w zależności od wieku uczestników, do 

których są one adresowane. Przeważnie są to konkursy plastyczne i recytatorskie. Od zeszłego 

roku rozpoczęliśmy również edycję konkursów fotograficznych skierowanych do klas IV – VI szkół 

podstawowych oraz uczniów gimnazjum. 

D) Realizacja programów i kampanii ogólnopolskich 

Przez kolejne lata swojej działalności MCEE realizowało szereg programów edukacyjnych 

powadzonych przez różne organizacje i instytucje ekologiczne. Do programów, które cieszyły się 



lub cieszą się nadal największym zainteresowaniem i sympatią wśród uczniów naszej szkoły 

należą: 

I. Program ,, Jesteśmy przyjaciółmi przyrody”- program prowadzony przez ZO LOP w Lublinie. 

Działalnośd szkoły w ramach programu polega na systematycznym prowadzeniu monitoringu 

środowiska na terenie gminy. Podczas zajęd terenowych, prostymi 

i ciekawymi metodami biologicznymi, uczniowie badają i oceniają 

stan przyrody i środowiska w swoim najbliższym otoczeniu. 

Podczas wycieczek pieszych i rowerowych uczniowie poznają 

najcenniejsze pod względem przyrodniczym miejsca i obiekty 

znajdujące się w pobliży szkoły lub w miejscu zamieszkania.  

 

II. Program ,,Bocian” prowadzony przez Towarzystwo pro Natura 

z Wrocławia. Program ten prowadzimy od wiosny 2005r. Polega 

on  na lokalizacji i obserwacji gniazd bociana białego na terenie obwodu szkoły oraz ocenie miejsc 

jego żerowisk.  

   II. Kampania ,,Zwierze nie jest rzeczą” prowadzony przez Klub ,,Gaja” z Bielsko-Białej. Program 

ten ma na celu uwrażliwienie dzieci na problem maltretowanych i porzucanych zwierząt 

znajdujących się w najbliższym  otoczeniu człowieka ( szczególnie psów, koni i zwierząt 

cyrkowych).  

   III. Program ,,Ratujmy kasztanowce” prowadzony przez Zarząd Główny LOP w Warszawie oraz 

,,Przyrodę Polską”. Program ten polega na  

podejmowaniu lokalnych działao tj. grabienie liści, 

zawieszanie budek  lęgowych dla sikorek,  na 

kasztanowcach zaatako-wanych przez szrotówka 

kasztanowcowiaczka.                                                                                                                                                                                             

 
   IV. Program ,,Święto Polskiej Niezapominajki trwa 

przez cały rok”  

  Program ten   prowadzony jest w ramach Kampanii ,,Niezapominajka znakiem jakości naszej 

postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”, której inicjatorem jest  Zarząd Główny 

LOP w Warszawie oraz ,,Przyroda Polska” . Realizując zadania tego programu dzieci uczestniczą 



w różnych konkursach plastycznych, zakładają lub odnawiają ogródki przyszkolne, opiekują się 

parkiem podworskim w Krzesimowie, a w szczególności znajdującymi się na jego terenie 

pomnikami przyrody. 

  Bezpośredni udział uczniów w  programach edukacyjnych wpływa  pozytywnie na kształtowanie 

ich świadomości ekologicznej i wzrost odpowiedzialności za stan przyrody i środowiska na 

terenie rodzinnej miejscowości.  

  D) Organizacja wycieczek i „zielonych szkół” 

Co roku dla uczniów naszej szkoły organizowane są kilkudniowe 

wycieczki turystyczno - krajoznawcze lub „zielone szkoły”, 

podczas których uczniowie poznają najpiękniejsze zakątki 

naszego kraju. Pięd lat temu byliśmy na Roztoczu, cztery lata 

temu na „zielonej szkole” w Tatrach, w maju 2009 roku w 

Górach Świętokrzyskich, w czerwcu 2010 roku w Pieninach, 

natomiast w czerwcu 2011 roku  na Jurze Krakowsko – 

Częstochowskiej.  

Zielone szkoły nie tylko urozmaicają szkolną codziennośd ale 

przede wszystkim w praktyczny sposób uzupełniają wiedzę przyrodniczo – ekologiczną 

zdobywaną na lekcjach. Wiadomości zdobyte w taki sposób, poparte własnymi obserwacjami i 

doświadczeniami na pewno na długo pozostaną w pamięci uczniów.  

  E) Gromadzenie materiałów i publikacji o tematyce ekologicznej 

  Poza działalnością edukacyjną MCEE zajmuje się również gromadzeniem różnorodnych 

materiałów i publikacji o tematyce ekologicznej: książek, czasopism, programów edukacyjnych 

oraz filmów przyrodniczych.  Z biblioteki Centrum korzystają nauczyciele, uczniowie  szkoły, a 

nawet nasi absolwenci, którzy szukają u nas fachowej pomocy.   

  Promowanie działalności MCEE 



  Promowanie działalności MCCE odbywa się głównie poprzez publikowanie informacji na temat 

działalności Centrum w lokalnej prasie oraz w „Zielonym Biuletynie” wydawanym przez ZO LOP 

w Lublinie. 

  Kto nas wspiera? 

  Nasze działania i przedsięwzięcia wspierane są finansowo przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Wydział Ochrony Środowiska przy 

Starostwie Powiatowym w Świdniku.  

 

 
 


