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Będą kolejne dwie
zielone pracownie
Nasze miasto wzbogaci się o kolejne dwie zielone pracownie, czyli nowoczesne
sale do nauki przedmiotów przyrodniczych. Wkrótce nimi cieszyć się będą
uczniowie w dwóch podstawówkach: nr 2 przy ul. Cmentarnej oraz „Szkoły
Życia” przy ul. Marii Konopnickiej.

Te

dwie zabrzańskie placówki
znalazły się w gronie 87 szkół
w województwie śląskim, które
otrzymały dofinansowanie na stworzenie takich pracowni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fajnie naturalnie w SPS 41

W Szkole Podstawowej nr 41 Specjalnej, znanej jako „Szkoła Życia”,
powstanie klasa pod hasłem „Fajnie naturalnie”, promująca życie
w zgodzie z naturą, zdrowy styl życia, czyste powietrze, czystą wodę,
czyste otoczenie. - Będzie podzielona na trzy strefy: multimedialną
- w której znajdzie się monitor interaktywny z oprogramowaniem, strefę edukacyjną - gdzie staną meble
i pomoce dydaktyczne oraz ekologiczną, gdzie umieszczone zostaną
pufy, rośliny doniczkowe, pomoce
dydaktyczne i książki o tematyce
ekologicznej oraz materiały naturalne i oczyszczacz powietrza. Na ten
cel fundusz przyznał dotacje w wysokości 28 763,75 zł.
- Nasza zielona pracownia umożliwi podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do uczniów
z niepełnosprawnością intelektual-

ną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem
na poziomie szkoły podstawowej
(klasy IV-VIII). Chcemy dać naszym uczniom praktyczne umiejętności i narzędzia kształtowania
dbałości o środowisko naturalne,
a przez to budowanie postawy odpowiedzialności za swoje naturalne
otoczenie. Stosowane będą metody
i formy dostosowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie. W pracowni odbywać się będą lekcje przyrodniczo-geograficzno- ekologiczne
wynikające z realizacji podstawy
programowej oraz dodatkowe zajęcia w ramach koła przyrodniczo-ekologicznego, programu „Fajnie
naturalnie ” oraz imprezy i wydarzenia związane z ekologią. Ponadto tu zorganizujemy lekcje przyrodnicze z udziałem dzieci i młodzieży z placówki, z którą nasza szkoła
współpracuje, czyli Szkołą Podstawową nr 6 – poinformowała nas Aldona Żmuda, wicedyrektor placówki
przy ul. Marii Konopnickiej.

Kraina przyrody
i ekologii w SP 2

Projekt pracowni ze Szkoły Podstawowej nr 2, wyróżniono dwukrotnie. W pierwszej edycji tego

konkursu, pod nazwą Zielona Pracownia - Projekt” otrzymał kwotę
7,5 tys. zł. Teraz kolejne 30 tys. zł. Od lat marzyła nam się pracownia
z prawdziwego zdarzenia, bo realizujemy projekty ekologiczne. Nasza
„Kraina przyrody i ekologii”, bo tak
nazwaliśmy naszą salę, głównie będzie do dyspozycji uczniów klas od
czwartej do ósmej, ale dopuszczamy,
że zajęcie będą w niej miały także
dzieci z klas młodszych. Tu będą
także odbywały się zajęcia kółek
zainteresowań, które realizujemy
od dawna oraz warsztaty dla rodziców – mówiła nam Monika Fereniec,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
przy ul. Cmentarnej.
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 kilkanaście
zabrzańskich podstawówek. Wśród
nich są m.in.: „Szkoła pod Lasem
z ul. Czołgistów, a także „czternastka” z ul. Gdańskiej, „siedemnastka”
z ul. Korczoka oraz szkoła nr 21 z ul.
Bytomskiej.
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Wizualizacja pracowni „Fajnie naturalnie” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 41. Na jej stworzenie placówka dostała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach, w ramach konkursu „Zielone pracownie 2019”. | Fot. arch. szkoły.

za działalność proekologiczną

Zielone czeki
dla nauczycielek
Małgorzata Dyl oraz Joanna May, Joanna
Cieplińska – Lis i Milena Iżykowska to zabrzańskie
nauczycielki wyróżnione w tegorocznym konkursie
„Zielone czeki 2019”, organizowanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Małgorzata Dyl na gali wręczenia Zielonych Czeków 2019, gdzie zdobyła nagrodę w kategorii szkolnej edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży. | Fot. www.wfosigw.katowice.pl.

„Zielone czeki” są dla osób, które
wyróżniają się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Fundusz przyznaje je co roku,
już od 26 lat. Przyznawane są 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, wybiera kapituła, składająca
się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony
środowiska i popularyzacji przyrody.
- Cieszy nas niezmiernie fakt, że z roku na rok kapituła ma coraz większy
problem z wyborem laureatów, ponieważ poziom nadesłanych zgłoszeń jest
naprawdę wysoki. Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone akcje na rzecz
przyrody, badania naukowe, czy działania edukacyjne przekładać się będą
na jakość naszego środowiska - informuje katowicki Fundusz.
Zabrzanka Małgorzata Dyl zdobyła
nagrodę w kategorii szkolnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
Jest nauczycielką w Centrum Edukacji
i Rehabilitacji w Zabrzu, w której uczą
się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. W uzasadnieniu
nagrody napisano: „za podejmowanie
realnych działań na rzecz ochrony

środowiska i klimatu, polegających
przede wszystkim na edukacji dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną i sadzeniu z nimi drzew
i krzewów, organizowanie integracyjnych warsztatów edukacyjnych i happeningów oraz prowadzenie zajęć hortiterapii dla dzieci, polegającej na wykorzystaniu roślin i ogrodu w terapii.
Laureatka od 2012 roku prowadzi zajęcia „zielonej” terapii dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym. Ponadto od 2014 roku
pani Małgorzata bierze aktywny udział
w ogólnopolskim programie ekologicznym „Święto Drzewa”, w ramach
którego zrealizowała warsztaty edukacyjne dla dzieci „Po co nam drzewa?”,
heppening „Czytamy drzewom”, czy
warsztaty edukacyjne „Drzewo przyjaciel” oraz „Każdy liść pochłania CO2”.
Spośród wszystkich nominowanych
kapituła wyłoniła również osoby, które
zostały nagrodzone dyplomami uznania. W kategorii szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży otrzymał
go zespół: Joanna May, Joanna Cieplińska - Lis, Milena Iżykowska, czyli nauczycielki zabrzańskiego Zespołu Szkół
nr 3. To za „całokształt działań związanych z ochroną środowiska i edukacją
ekologiczną, wykonywanych poza obowiązującym czasem pracy oraz ponad
podstawę programową”.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

