Edukacja ekologiczna w nowoczesnej szkole
Rozwój cywilizacyjny społeczeństw związany jest z wykorzystywaniem dostępnych zasobów
naturalnych, osiągnięć nauki i postępu technologicznego. Ma to bezpośredni lub pośredni
wpływ
na
stan środowiska
naturalnego
oraz
na stan
naszego
zdrowia.
Niezbędnym warunkiem w osiąganiu zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie edukacji
1
ekologicznej społeczeństw.
Edukacja ekologiczna w naszej szkole ma charakter i wymiar interdyscyplinarny i zakłada podejmowanie przez
nauczycieli w szkole spójnych i kompleksowych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w tym zakresie.
Działalność w roku szkolnym 2014/2015 skupiła się głównie na dwóch dużych projektach: pierwszy związany ze
zdrowym żywieniem młodzieży, drugi z ochroną środowiska.
Od kilku lat zajmujemy się przekazywaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej o właściwym odżywianiu i zdrowym
stylu życia. Wynika to z faktu, że młodzież w wieku szkolnym, która jest w okresie intensywnego wzrostu, rozwoju
i dojrzewania, to grupa szczególnie wrażliwa na skutki złego żywienia. Naszym celem jest uświadomienie młodzieży
jak ważnym jest właściwy dobór pożywienia, ilość spożywanych posiłków oraz aktywność fizyczna, która według
najnowszej piramidy żywieniowej jest umieszczona na najniższym poziomie.
W związku z tym projektem odbyły się następujące działania:
1. PRELEKCJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW prowadzone przez dietetyka panią Agnieszkę Brygołę, pracownika
SGGW w Warszawie. Wszyscy z uwagą słuchali ile i jakie produkty powinniśmy jeść, a jakie unikać.
2. 6. Grudnia w naszym gimnazjum to tradycyjnie DZIEŃ DRUGIEGO ŚNIADANIA. Joanna W. i Paulina
K. w sprawozdaniu napisały; „…korytarze zapełniliśmy stołami ugniatającymi się pod krągłymi, czerwonymi jabłkami,
suszonymi owocami, smacznymi, różnorodnymi jogurtami. Nie mogło zabraknąć też chrupiących płatków
śniadaniowych, pełnoziarnistych ciasteczek, mięsistych orzechów, smakowitych migdałów, suszonych daktyli i śliwek,
pestek z dyni i słonecznika oraz rodzynek. Oczy uczniów nie mogły nacieszyć się widokiem smakołyków, a ręce same
wyciągały się po pełnowartościowe przysmaki. Wszyscy nagle zgłodnieli nawet zapaleni uczestnicy przygód
w cyberprzestrzeni.”
3. SPOŻYWANIE JABŁEK „…przez pierwsze trzy tygodnie marca każdy z nas był wyjątkowo zadowolony. Działo się
to za sprawą słodyczy zaklętej w aromatycznych, soczystych
i pachnących latem jabłuszkach, rozdawanych na przerwach
ku radości wszystkich uczniów i nauczycieli…”- tak dalej pisały
uczennice.
4. WARSZTATY KULINARNE które odbyły się w klasie
II b. „Podzieliliśmy się na cztery pięcioosobowe grypy i przez
sześćdziesiąt minut przygotowywaliśmy nasze ulubione
potrawy - czytamy dalej w sprawozdaniu. W menu nie zabrakło
własnoręcznie pieczonego chleba, specjalnie przygotowanych
do niego past rybnych, jajecznych, twarogowych z warzywami,
domowych dżemów i kompotów, kefirów i musów owocowych.
Najwięcej inicjatywy o dziwo wykazali chłopcy, przygotowując
bombę witaminową w postaci koktajlu z truskawek i borówek,
jogurtu i kefiru oraz różnego rodzajów serków. Wszyscy byli
pod wrażeniem eksperymentu o oryginalnym smaku.”
5. UDZIAŁ W KONKURSIE WINIARY „ŻYJ SMACZNIE I
ZDROWO”. Uczniowie otrzymali książeczki kulinarne zachęcające do pierwszych doświadczeń w kuchni.
6. „NIE DLA NISKIEJ
EMISJI!” CZYLI WIESZ CZYM ODDYCHASZ? to tytuł ogólnopolskiego projektu
ekologicznego. Wzięło w nim udział dwudziestu uczniów gimnazjum (klasa III a i czterech uczniów z klasy II c). W
sprawozdaniu wysłanym do organizatora projektu uczniowie pisali; „… cieszymy się, że bierzemy udział w tym
projekcie, bo jesteśmy już na tyle dorośli, że widzimy jak dużym problemem jest emitowanie do atmosfery wszelkich
zanieczyszczeń. W naszej miejscowości i jej okolicach jest to szczególnie widoczne i odczuwalne w czasie okresu
grzewczego czyli od jesieni, zimą, aż do późnej wiosny. Kałuszyn jest niewielką miejscowością gdzie
w indywidualnych gospodarstwach są domowe piece w których właściciele wykorzystują węgiel niekoniecznie dobrej
jakości. A poza tym wielu z nich spala różne, niepotrzebne odpady zalegające w domach, na strychach, w piwnicach,
w garażach. Spalanie różnych śmieci traktowane jest przez nich jako mniejsze zużycie węgla a tym samym
zaoszczędzenie pieniędzy. W miasteczku są jeszcze dwie niewielkie kotłownie opalane tradycyjnie węglem. Mają
niezbyt wysokie kominy i widać ciągle wydobywające się z nich dymy. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest
jeszcze bardzo ruchliwa droga. Przejeżdża nią w ciągu doby kilkaset samochodów w tym wiele TIR-ów. Z powierzchni
drogi i chodników występuje emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych.
Nasza gmina jest typowo rolnicza więc ogromnym problemem jest wypalanie traw, palenie ognisk na polach w celu
pozbycia się np. naci od ziemniaków. Niejednokrotnie śmieci zagrabione z podwórek także od razu są spalane.
ciąg dalszy na następnej stronie
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