PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir
Na rok szkolny 2014/2015

Opracował zespół w składzie:
Jolanta Smolińska Yacoubi
Robert Bieliński
Justyna Rapa
Ewa Ołenicz Bernacka
Ewa Mieniek
Aleksandra Szylin

Założenia programu:
Cel główny:
Rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec
przyrody i jej ochrony.
Cele szczegółowe:











rozwijanie zainteresowań i fascynacji różnorodnością, bogactwem i pięknem świata
budowanie emocjonalnej więzi z przyrodą
kształcenie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu
wyjaśnianie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, w tym współzależności
między człowiekiem a środowiskiem
uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi
na środowisko
uwrażliwianie na problematykę zagrożeń środowiska oraz propagowanie jego ochrony
przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stań środowiska
naturalnego
kształtowanie wrażliwości ekologicznej
wyeksponowanie walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższej okolicy
kształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania
w grupie

Uczestnicy Programu
 uczniowie i nauczyciele gimnazjum
Partnerzy:
MZGM w Bolesławcu
MZGK w Bolesławcu
Stowarzyszenie „Trójrzecze”

Harmonogram działań

Forma realizacji

Szkolny konkurs ekologiczny
„Różnorodność florystyczna pomników
przyrody w Bolesławcu” w ramach
programu „Ziemia dla wszystkich”
Szkolny konkurs fotograficzny
„Różnorodność florystyczna pomników
przyrody w Bolesławcu” w ramach
programu „Ziemia dla wszystkich”
Szkolny konkurs plastyczny „Stop dzikim
wysypiskom śmieci” – forma plakatowa
w ramach programu „Ziemia dla
wszystkich”

Termin

Osoby
odpowiedzialne

Odbiorcy

październik –
listopad

Dorota Marusiak,
Małgorzata
Myszka

zainteresowani
uczniowie

październik

Robert Bieliński

zainteresowani
uczniowie

październik

Justyna Rapa,
Anna Gorzkowicz

zainteresowani
uczniowie

Szkolny konkurs literacki, w ramach
programu „Ziemia dla wszystkich”
(dziennikarski)

październik,
listopad

Aleksandra Szylin

zainteresowani
uczniowie

Akcja „Komputery za tonery”

cały rok

Robert Bieliński

wszyscy
uczniowie

Zbiórka baterii

cały rok

Małgorzata
Myszka

wszyscy
uczniowie

Konkurs matematyczno – ekologiczny kl I
„Nocne Błyski”

maj

Beata Pełka,
zainteresowani
wychowawcy klas I uczniowie

Segregacja śmieci

cały rok

Akcja – Pomoc zwierzętom z
Schroniska- zbiórka żywności, kocy dla
zwierząt

listopad

Aleksandra Szylin,
Mariola Kozioł

zainteresowani
uczniowie

Akcja „Sprzątanie świata”

wrzesień

Jolanta Smolińska
Yacoubi

zainteresowane
klasy

cała szkoła

Lekcje wychowawcze
Przygotowanie happeningu ekologicznego

Happening ekologiczny

Ewa Ołenicz –
Bernacka,
Aleksandra Szylin,
Wychowawcy klas
I i II
Ewa Ołenicz –
Pierwszy
Bernacka,
Dzień Wiosny Aleksandra Szylin
SU

cała szkoła

cała szkoła

Akcja sadzenia lasu – współpraca z
Nadleśnictwem Bolesławiec

jesień 2014
lub wiosna
2015

Robert Bieliński,
Jolanta Smolińska
Yacoubi

zainteresowane
klasy

Obserwacja lęgu szpaków – zainstalowana
kamera

wiosna 2015

Aleksandra Szylin,
Dorota Marusiak

cała szkoła

Lokalizowanie dzikich wysypisk śmieci na
terenie miasta Bolesławiec i w jego
okolicach. Akcja w ramach realizowanego
programu „Ziemia dla wszystkich”

maj 2014 –
październik
2014

Jolanta Smolińska
Yacoubi

zainteresowani
uczniowie

Obsadzenie roślinnością terenu szkoły
w ramach programu „Ziemia dla
wszystkich”

Jesień 2014,
wiosna 2015

Cały zespół
ekologiczny

cała szkoła

Spotkanie z prezesem koła w Dłużynie
Górnej Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami

listopad

Mariola Kozioł,
Aleksandra Szylin

Zainteresowani
uczniowie

Debata „Dzikie wysypiska śmieci –
konsekwencje dla ludzi i środowiska”
w ramach programu „Ziemia dla
wszystkich”

grudzień lub
styczeń

Jolanta Smolińska
Yacoubi

cała szkoła

Redagowanie gazetki ściennej – parter aktualne informacje ekologiczne

cały rok

Aleksandra Szylin,
Jolanta Smolińska
Yacoubi

Propagowanie treści ekologicznych
w gazetce „Dwójeczka”

cały rok

Aleksandra Szylin

cała szkoła

cała szkoła
rodzice

