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Są pieniądze na pracownie
To dobra nowina dla tych szkół, które jeszcze nie mają nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Na ich
stworzenie można dostać sporą dotację. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłosił kolejną edycję konkursu „Zielona Pracownia - Projekt 2018”.
- Warto zainteresować się tym konkursem, bo nasza szkoła dzięki niemu
ma fantastyczną, nowoczesną pracownię przyrodniczą. Nasz wniosek tworzyliśmy w czasie przerwy
w nauce, ale wysiłek i czas spędzony
nad jego przygotowaniem bardzo się
opłacał. Obserwujemy, że uczniowie
chętniej się w niej uczą, są bardziej
zainteresowani zajęciami, a nauczyciele mają dokładnie te pomoce naukowe, które od zawsze chcieli mieć
na swoich lekcjach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej pracowni.
Z przyjemnością podzielimy się doświadczeniem z innymi nauczycielami zabrzańskich szkół, zapraszamy
do naszej sali, by zobaczyć efekt – mówiła nam Grażyna Kasperek, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15 z ul. Czołgistów, która jako jedna z pierwszych
szkół w Zabrzu otrzymała dotację
z WFOŚiGW na stworzenie pracowni.

Tegoroczny konkurs „Zielona
Pracownia - Projekt 2018” jest dla
tych szkół podstawowych i średnich z naszego województwa, które nie otrzymały dofinansowania
w poprzednich jego edycjach. Powinny teraz przedstawić projekt

innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych,
wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Nagrody przyznawane będą w formie: pieniężnej oraz wyróżnień.
Przewidywana pula to 280 tys. zł.

Zgłoszenia szkół na konkurs „Zielona Pracownia
- Projekt 2018” będą przyjmowane są do 28 lutego.
Laureatów poznamy 23 marca.
szkolnej pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych
czy chemiczno-fizycznych. Zgłoszone wnioski oceni jury konkursu,
które weźmie pod uwagę: pomysł
na zagospodarowanie pracowni wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność,

Tysiące w zielonym czeku

Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie może
przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia jego projektu pracowni i zarazem być wyższa niż 7,5 tys.
zł. Nagroda musi być przeznaczona
na wdrożenie nagrodzonego projektu
w roku szkolnym 2018/2019. Szkoły,
które otrzymają wyróżnienia, mogą

liczyć m.in. na projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny
cyfrowy, mikroskop, tablet z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni.
Zgłoszenia szkół na konkurs „Zielona Pracownia - Projekt 2018” przyjmowane są do 28 lutego. Laureatów
poznamy 23 marca.
Przypomnijmy, że w poprzednich
edycjach konkursu „Zielona Pracownia”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, po kilkadziesiąt
tysięcy złotych dotacji na stworzenie
własnej pracowni przyrodniczej, dostało kilka zabrzańskich podstawówek. Wśród nich są m.in.: wspomniana „piętnastka”, czyli Szkoła
pod Lasem z ul. Czołgistów, a także
„czternastka” z ul. Gdańskiej, „siedemnastka” z ul. Korczoka oraz szkoła nr 21 z ul. Bytomskiej. 

/KW/

EKOLOGICZNY KONKURS NOWIN

Prezenty
za wiedzę
o segregacji
odpadów
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apraszamy do udziału
w ekologicznej zabawie,
związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową,
na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź
na pytania: Do pojemnika jakiego koloru należy wrzucić puszki, kapsle i metalowe zakrętki
do słoików?
Dwóch czytelników z tych
osób, które do 5 lutego, udzielą
prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy upominkami, przygotowanymi przez firmę FCC
Polska, zajmującą się w naszym
mieście wywozem i zagospodarowaniem śmieci.
Obdarowanych poinformujemy drogą mailową, a po odbiór
prezentów zaprosimy do naszej
redakcji, z dowodem tożsamości
i bieżącym wydaniem Nowin
Zabrzańskich.

WARTO WIEDZIEĆ
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ożna już zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji
konkursu pt. „Zielony czek”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Warto do nich zgłosić osoby,
instytucje i stowarzyszenia z Zabrza, które wyróżniają się w działalności ekologicznej.
Dla najlepszych są nagrody finansowe: indywidualna maksymalnie 7,5 tys. zł lub zespołowa do 15 tys. zł, przy uwzględnieniu,
że zespół nie może liczyć więcej
niż trzy osoby, a suma dla członka zespołu nie może przekroczyć
kwoty 5 tys. zł.
Nagroda będzie przyzna w sześciu kategoriach; programów i akcji dotyczących ochrony przyrody,
prac naukowo-badawczych, edukacji ekologicznej, szkolnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, publicystyki ekologicznej
oraz w działaniach promujących
postawy proekologiczne. Laureatów, po jednym w każdej kategorii, wybierze kapituła, składająca
się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz
ochrony środowiska i popularyzacji przyrody.
Prawo zgłoszenia przysługuje
samym kandydatom, mogą to też

zrobić: Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucje
ochrony środowiska z naszego
województwa, wydziały ochrony środowiska, organizacje pozarządowe o charakterze regionalnym, placówki edukacyjne, szkoły
wyższe i instytucje naukowe, izby
gospodarcze i Klub Publicystów
Ochrony Środowiska EKOS, a także członkowie kapituły konkursu.
Zgłoszenia kandydatów (wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem oraz rekomendacją przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji) można nadsyłać
do kancelarii katowickiego WFOŚiGW (ul. Plebiscytowa 19, z dopiskiem „Zielony czek”). Ostateczny
termin przyjmowania wniosków
upływa 16 marca.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

