
Często Zieloni 
Mobilny krok na przód! 

“Cieszymy się, że jesteśmy na tym 

świecie, jesteśmy z nim związani z 

nim niezliczonymi nićmi, które 

rozciągają się od ziemi do gwiazd.”   

Rabindranath Tagore 



Każdego dnia współczesny świat w bardzo szybkim tempie idzie do przodu  - niestety nasz  poziom 

świadomości o globalnych zagrożeniach jakie dotyczą każdego z nas cały czas jest bardzo mały. 

Jesteśmy licealistami IV LO w Częstochowie, mamy świadomość globalnego kryzysu ekologicznego i 

doskonale wiemy, że także my  możemy realnie przyczynić do dobrej zmiany.  

 

Szybko idące zmiany w degradacji atmosfery, zanieczyszczenia gleby i wód oraz nasilony  efekt cieplarniany 

to wierzchołek ‘góry lodowej’ problemów jakie za 10, 20 lat - my jako dorośli będziemy musieli realnie 

rozwiązać.   

Po co czekać? Już dziś weźmy swój los w swoje ręce!  

Wychodzimy zatem z propozycją stworzenie Aplikacji Lifestylowej ,,Czesto Zieloni" – 

w Formie Projektu Sąsiedzkiego.  

 Dzięki niej moglibyśmy skutecznie: 

• Promować nawyki redukujące emisje gazów cieplarnianych  

• Promować chęć do aktywnego angażowania się w działalność ekologiczną 

• Umożliwić pogłębianie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych, ochrony środowiska a także ekologii 

• Promować działania które docelowo obniżają emisję gazów cieplarnianych  

 

Zielona przyszłość - To mniej Emisyjna przyszłość! 



Pierwszym z naszych pomysłów jest implementacja pożytecznych danych dla 

mieszkańców Częstochowy np. stopnia zapylenia powietrza czy smogu, 

które powinny znajdować się w  jednym, łatwo dostępnym miejscu.  

 

Pamiętajmy, że zbyt długie wdychanie zanieczyszczonego powietrza, może 

wywoływać nudności. Natomiast badania wykazały, że długofalowe 

skutki smogu obejmują między innymi chroniczny kaszel, niewydolność płuc  

i przewlekłe zapalenia oskrzeli.  

Dzięki interaktywnej mapie wybór sposobu ekologicznej lokomocji stanie się 

łatwiejszy bo pomimo obecności zanieczyszczeń powietrza, w łatwy sposób 

możesz sprawdzić na jakim poziomie się one kształtują.  

Mapa ta na każdym kroku przypomni Ci, jak ważny i istotny dla naszego 

codziennego funkcjonowania jest stan aerosfery. 

 

W przyszłości planujemy wprowadzić także Częstochowską Mapę Hałasu. 

Dzięki temu będziemy uświadamiać mieszkańców na temat innych 

zanieczyszczeń środowiska.   

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-5f088b4a-df1b-4e21-8fd4-ec40c882bd3e


Planujemy także wprowadzenie 
prostych kalkulatorów, takich jak:  

 KALKULATOR EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ   

 

 KALKULATOR SPALANIA PALIWA & 

KALKULATOR KOSZTÓW DOJAZDU  

 

 KALKULATOR EKOLOGICZNEGO ŚLADU 

WĘGLOWEGO DLA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO  

 

  KALKULATOR ZUŻYCIA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

 

 KALKULATOR BMI  

Proste Eko Kalkulatory pozwolą użytkownikom aplikacji 

monitorować, planować, a także w połączeniu z 

artykułami, krótkimi poradnikami zawartymi w Eko 

Edukacji ograniczać emisje CO2.  

  

 

Prognozuje się, że dzięki zastosowanej aplikacji poziom 

redukcji emisji dwutlenku węgla będzie znaczny przez jej 

edukacyjny charakter. Jednakże określenie dokładnego 

poziomu będzie możliwe po wprowadzeniu pilotażowego 

programu użycia w aplikacji, gdyż na tą wartość wpłynie 

kilka istotnych czynników, które na obecnym etapie są 

trudne do ustalenia. 

 

 



Codzienne, ekologiczne ciekawostki w formie powiadomienia 

PUSH są jedną z najbardziej przystępnych form edukacji 

 w zakresie ekologii oraz zmniejszania emisji CO2.  

Krótkie powiadomienie, co prawda, nie zastępuje treściwych 

artykułów, ale zachęca do ich przeczytania.   

Zachowując jednak swoją autonomiczną część w procesie 

budowania większej świadomości i samej potrzeby zmiany. 

 

 
Prototyp powiadomienia na 

systemie IOS z codzienną 

ekologiczną ciekawostką  



Potrzeby projektu oraz jego przyszłość 
 

Potrzeby projektu: 

• Pomoc finansowa oraz merytoryczna, która 

umożliwiłaby wydanie pierwszych wersji aplikacji 

pre-alpha, pre-beta oraz beta.   

• Pomoc w pierwszych etapach promocji aplikacji   

• Pomoc w uzyskaniu przyszłych partnerów, 

dzięki którym aplikacja będzie mogła się dalej 

rozwijać i osiągnąć status wersji stabilnej, czyli 

wersji, która trafi na telefony użytkowników.     

Przyszłość projektu: 

Jako Zespół Często Zieloni pragniemy dalej rozwijać aplikację, 

dlatego mamy świadomość, że wszystkie nasze pomysły nie 

mogą trafić do prezentacji. 

W przyszłości chcielibyśmy zawiązywać kolejne współprace, 

dzięki którym aplikacja będzie miała coraz większe zasięgi oraz 

utrzymałaby względne finansowanie pozwalające na 

implementację nowych funkcji. Jesteśmy bardzo otwarci na 

sugestie, i będziemy zadowoleni z każdego feedbacku! 



Serdecznie dziękujemy za uwagę! 
 

 Prezentację wykonali: 
 

• Oliwier Flak 
• Maksymilian Panek  
• Kamil Ziółkowski  
• Marcin Kuliński  
• Szymon Świtoń  

 
 

 
 
 

 

koordynator projektu: Oliwier Flak 

nauczyciel & opiekun zespołu: dr Magdalena Marczak  
IV LO  im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie  
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2. Opracowanie własne  

 

,,Cywilizacja ludzka osiągnęła już granice 

wyznaczone zamkniętym układem naszej 

planety. Dalej jest tylko ekorozwój."   
  Maciej Nowicki 


