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 Propozycja programu edukacji 
powodziowej

Cel: Uaktywnienie zagrożonych mieszkańców - uświadomienie im, 
że od nich samych zależy, jakie straty poniosą 

Przesłania (główne osie tematyczne)

1. Powodzi nie unikniemy
2. Przed stratami można się zabezpieczyć
3. Są służby, które mogą nam pomóc

Forma - edukacja dorosłych poprzez dzieci (szkoła centrum wiedzy)
Konkurs szkolny (o specjalnej formule) – Rodzinny Plan Powodziowy



  

1. Rozpropagować efekty konkursu wśród 
kolegów, rodziców i mieszkańców 
(wystawy szkolne, festyny, happeningi itp.)

Zadania konkursowe
realizują główne przesłania

1. Zebrać informacje na temat powodzi historycznych 
(wspomnienia rodziców, znaki wielkiej wody, kroniki parafialne itp.)

1. Opracować wspólnie z rodzicami Rodzinny Plan 
Powodziowy
(lub wyszukać przykłady lokalnych działań prewencyjnych, itp.)



  

wójt Tomasz Grzesik

ksiądz Kamionka konduktor melioracji  Kwaśniewski

kierownik szkoły

szkoła

drzwi od stodoły

Wyprawa mieszkańców wsi Strzelce Małe po żywność i pomoc do Szczurowej

Rozmawiajmy z najstarszymi mieszkańcami

warto zapisać ich wspomnienia i skopiować fotografie

Na zdjęciu powódź, jaka nawiedziła w lipcu 1934 roku wiele wsi w powiecie 
brzeskim – zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Stanisławy Maj. Poziom wody 
na zdjęciu jest o 70 cm niższy od najwyższego odnotowanego w historii. 



  

 4 gminy zaangażowały się w edukację powodziową

 12 szkół wzięło udział w konkursie

 22 nauczycieli prowadziło zajęcia i kierowało pracami 
konkursowymi

 360 uczniów realizowało zadania konkursowe

 ponad 280 rodzin przygotowało Rodzinne Plany Powodziowe 

 1500 osób zetknęło się z tematyką powodziową i metodami 
ograniczania strat w gospodarstwach domowych

  w 2 szkołach wprowadzono edukację powodziową do 
programu nauczania na stałe

Efekty konkursu szkolnego



  

integracja 
społeczności 

lokalnej wokół 
problemu powodzi

Ważna cecha konkursu 

szkoła (nauczyciele, dzieci)

władze samorządowe (służby kryzysowe)

mediarodzice



  

Zawartość materiałów dydaktycznychZawartość materiałów dydaktycznych

• podstawowy zasób wiedzy o metodach 
przygotowania się do powodzi, sposobach 
postępowania w czasie zagrożenia oraz 
zaraz po powodzi

• propozycje scenariuszy i warsztatów 
pozwalające zrealizować z uczniami zajęcia 
dotyczące tematyki powodziowej

• testy wiedzy ułatwiające sprawdzenie 
osiągniętych efektów edukacyjnych

• propozycje tematyki powodziowej możliwe 
do realizacji w ramach różnych 
przedmiotów dostosowane do podstawy 
programowej.

„Jak sobie radzić z powodzią”

nagroda Ministra Środowiska – 2004 r.



  

Broszura RPPBroszura RPP



  

Jak sobie radzić z powodzią

• Znaczenie edukacji powodziowej 
mieszkańców

• Założenia programu edukacji
• Konkurs szkolny, jako podstawa 

edukacji
• Jak organizować edukację 

powodziową w gminie - porady 
praktyczne

• Przykłady edukacji powodziowej

Poradnik animatora edukacji powodziowej

Zawartość poradnika



  

Metody ograniczania skutków powodzi
Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli

Na CD znajdują się trzy prezentacje 
komputerowe

1. Zagrożenie powodziowe 
i strategie ochrony

2.  Ograniczanie skutków 
powodzi – technika i 
planowanie
 

3. Nauczmy się żyć z 
powodzią



  

Plakaty edukacyjne



  



  

Czym dysponujemy?  
materiały edukacyjne i dydaktyczne, wiedza

Materiały dydaktyczne
• „Jak sobie radzić z powodzią” – książka, CD, Internet
• Broszura nt konkursu szkolnego – książka, CD

Prezentacje komputerowe nt metod ograniczania strat

Materiały edukacyjne
• „Rodzinny Plan Powodziowy” – broszura
• plakaty
• „Zagrożenia naturalne” – ulotki 

Wiedza, szkolenia, doświadczenie
• szkolenia dla nauczycieli i trenerów
• pomoc w organizacji konkursu międzyszkolnego



  

Media: TV Kraków, Gazeta 
Krakowska, TV kablowa, radio, 
prasa lokalna

Efekt promocyjny konkursu
stworzenie „okazji medialnej”

Efekt: artykuły w prasie, 
audycja w TV regionalnej 
i w radio lokalnym, informacje 
na stronach internetowych 
starostwa i gmin.

Konferencja prasowa w Starostwie w Brzesku



  

Zachodniopomorski Urząd 
Marszałkowski zorganizował 
dwie edycje konkursu 
powodziowego. W 2010 r. wzięły 
w nim udział 23 szkoły z terenu 
województwa. Konkurs 
poprzedzony został dwudniowym 
szkoleniem dla nauczycieli. Na 
potrzeby konkursu ZUM 
wydrukował plakaty i ulotki z 
instrukcją na wypadek powodzi 
dla mieszkańców. 

Efekty konkursu szkolnego 
w województwie zachodniopomorskim

http://www.stoppowodzi.wzp.pl

http://www.stoppowodzi.wzp.pl/


  

Rodzinne Plany Powodziowe



  

Edukacja i informacjaEdukacja i informacja

 Konkurs w szkole (dla dzieci i rodziców

 Strony w Internecie 
Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

 Broszury informacyjne 
na temat systemu ostrzegania 
i sposobów zabezpieczenia domów

 Festyn dla mieszkańców (św. Florian)  
konkursy, spotkania, wystawy, 
rozdawanie ulotek …

w Gorzanowie
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