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Są pieniądze na nowoczesne pracownie
Zamiast wiary na słowo, książkowej wiedzy i kucia na pamięć definicji ma być szkiełko i oko, czyli nauka przez doświadczenie.
Taki jest cel konkursu Zielona Pracowania, przygotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To już jego druga edycja, stawką
są pieniądze na stworzenie pracowni przyrodniczej – pięknej i dobrze wyposażonej.
- Mamy nadzieję, że konkurs będzie
stałym punktem w naszym kalendarzu. W ubiegłym roku szkolnym,
gdy zainicjowaliśmy go cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Teraz,
gdy znów go ogłosiliśmy, telefony
się urywają – mówi Iwona Naprzał
z WFOŚiGW w Katowicach.
Konkurs Zielona Pracowania ma
dwie części. W pierwszej oceniane
i nagradzane są najlepiej przygotowane projekty. Do wygrania są pieniądze na realizację przedsięwzięcia
oraz projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny cyfrowy,
mikroskop, tablet z przeznaczeniem
na wyposażenie pracowni. Wnioski
przyjmowane są do 15 września. Druga część to rywalizacja o pieniądze
na stworzenie ekopracowni. W tym
roku maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł, czyli 80 proc.
kosztów kwalifikowanych. Pozostałe
20 proc. musi pochodzić ze środków
własnych lub z pieniędzy uzyskanych w pierwszej części. Zgłoszenia
w drugim etapie będą przyjmowane
od 10 do 21 października. Jury oceniać będzie zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych,
wyposażenia i sprzętu oraz zasadność
ich zakupu.
W ubiegłorocznej edycji konkursu
dwie zabrzańskie szkoły podstawowe
– nr 15, przy ulicy Czołgistów oraz nr
26, przy ulicy Ogórka wywalczyły dla
siebie pracownie. – Na szczęście pracuje u nas Sylwia Kot, nauczycielka
przyrody z pasją i powołaniem. Dzię-

Wizualizacja nowoczesnej pracowni w Szkole Podstawowej nr 15. | Wizualizacja: arch. szkoły
ki jej pracy i zaangażowaniu, przy
szkole mamy już duży ogród, w którym pielęgnujemy m.in. drzewa. Nasza pracownia ma być nie tylko funkcjonalna, także piękna. Jedną ścianę

i minerałów, siłomierze, aparat fotograficzny, komputer z oprogramowaniem, modele Układu Słonecznego,
gwiazdozbiorów, także anatomiczne – człowieka, oka, ucha – opowia-

dowymi salami. Najważniejszy jest
jednak jeden – wiadomości zdobyte empirycznie szybciej i na długo
zostają w głowach uczniów. – Pracownia zobowiązuje również do wy-

Konkurs Zielona Pracowania ma dwie części. W pierwszej oceniane i nagradzane są najlepiej
przygotowane projekty. Do wygrania są pieniądze na realizację przedsięwzięcia oraz projektor
multimedialny, laptop, aparat fotograficzny cyfrowy, mikroskop, tablet z przeznaczeniem na
wyposażenie pracowni. Wnioski przyjmowane są do 15 września.
zajmuje fototapeta, przedstawiająca
las, na innych są drzewa. Na jej wyposażenie i przygotowanie otrzymaliśmy prawie 23 tys. zł. Mamy tablicę
interaktywną, zamówiliśmy teczkę
ekobadacza, w której są m.in. preparaty oraz mikroskop, 56 próbek skał

da Eleonora Kaczorowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 26 im. Rodła.
Pracownie do nauki przyrody, czyli
wiedzy z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii, ufundowane w znacznej części przez WFOŚiGW mają wiele atutów w porównaniu ze standar-

chodzenia poza szkolny budynek,
sprzyja ciekawszemu prezentowaniu wiedzy. Choć w założeniu, ma
służyć uczniom klas od IV do VI,
to zamierzamy do niej zapraszać także najmłodszych – dodaje Eleonora
Kaczorowska.

Projekt pracowni w Szkole Podstawowej nr 15 im. księdza Jana Dzierżona, powstał z inicjatywy nauczycielek Iwony Gaweł i Haliny Prędkiej
- Pawłowskiej. W przygotowanie zaangażowali się także rodzice, m.in.
wykonali profesjonalną wizualizację
przyszłej klasy. - Naszą nowoczesną
pracownię nazwaliśmy „Eko - Strefa
młodego badacza”. Ma stanowić dobrze wyposażone miejsce, gdzie dzieci, nauczyciele, a także rodzice będą
mogli obserwować, badać, doświadczać, prowadzić swoje pierwsze „projekty naukowe”. Wyposażeniem nie
są wyłącznie pomoce dydaktyczne,
ważną rolę pełni wystrój klasy, w której po prostu chce się być – wyjaśnia
Grażyna Kasperek, dyrektor szkoły nr
15 przy ul. Czołgistów.
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Prezenty za wiedzę o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów.
Wystarczy drogą mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie:
„Do którego pojemnika (kolor i przeznaczenie) należy wrzucić skoszoną trawę z przydomowego ogródka?”
Czytelnika, który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi i przyśle ją na nasz redakcyjny adres, obdarujemy zestawem upominków,
przygotowanych przez Centrum Handlowe „Platan”. A zestaw jest atrakcyjny, bo w ekologicznej torbie znajduje się ceramiczny kubek
z pokrywką, elegancki notatnik, pendrive oraz power bank. Autora pierwszej poprawnej odpowiedzi poinformujemy drogą mailową,
a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich. 
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