Jestem Eko!

to program ekologiczny mający na celu
edukację oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i
młodzieży naszej szkoły.
Program powstał z inicjatywy rodziców, którzy we współpracy
z nauczycielami stworzyli szereg ciekawych inicjatyw edukacyjnowychowawczych, obejmujący swym działaniem wszystkich uczniów szkoły
– od klas „0” po Gimnazjum. Ochrona środowiska jest w dzisiejszych
czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to
nadal. Zajęcia i akcje mają przybliżać dzieciom tematykę dbania
o środowisko i uświadamiać jak ważna jest rola każdego z nas, aby świat
był nadal piękny, zielony i czysty.
Nam rodzicom szczególnie zależy, aby nasze dzieci oddychały świeżym
powietrzem, kąpały się w czystych jeziorach, mogły chodzić na wycieczki
do lasów. Jesteśmy świadomi jak ważne jest to dla ich zdrowia i rozwoju,
dlatego chcemy od najmłodszych lat wypracować w nich nawyki
proekologiczne, które umożliwią im to przez całe ich życie i dalej życie ich
dzieci.
Program ruszył w roku szkolnym 2017/2018. W pierwszym etapie
Rada Rodziców zaprosiła do współpraca wychowawców klas „0” oraz
świetlicy szkolnej. Każdego roku będzie on poszerzany o kolejne ciekawe
propozycje od rodziców jak i pozostałych nauczycieli. Chcemy wspólnie
wypracować
różnorodny
plan
działania,
który
spotka
się
z
zainteresowaniem uczniów i na stałe wpisze się w życie szkoły. Zależy
nam aby Program był bogaty w zajęcia zarówno w klasach jak i w
plenerze.
Zapraszamy wszystkich rodziców, nauczycieli i uczniów do zgłaszania
swoich pomysłów.
Poniżej harmonogram Programu Jestem Eko! na rok szkolny
2017/2018:

Lp.

Data
realizacji*

Opis działań

Uczniowie
biorący udział

1.

31.01.2018

Zbiórka nakrętek – I tura

dla wszystkich
Uczniów SP oraz
klas gimnazjalnych

2.

02.03.2018

Konkurs techniczny z wykorzystaniem
Uczniowie klas 0surowców wtórnych i innych naturalnych
III – 249 osób
materiałów. „EKO-ludek/Śmieciowy
Potwór” - Cel konkursu - zaszczepianie w
dzieciach wrażliwości na ochronę przyrody.
Ukazywanie problemu z utylizacją odpadów
szczególnie niebezpiecznych i „opornych”
rekultywacji. Uwrażliwianie na piękno oraz
wydobycie z dziecka kreatywności i
pomysłowości poprzez sztukę opierającą
się na wykorzystaniu surowców wtórnych.
Szczegóły inicjatywy zostały opisane w
załączniku nr 1.

3.

16.03.2018

Zbiórka makulatury

dla wszystkich
Uczniów SP oraz
klas
gimnazjalnych800 osób

4.

21.03.2018

Udział w “Światowym Dniu Wody”
poprzez konkurs na przebranie się uczniów
na
niebiesko.
Akcja
ma
na
celu
uświadomienie, jak wielką rolę w życiu
człowieka odgrywa woda i jak wielkie
zagrożenie niesie ze sobą spadek jej
zasobów. Chcemy przypomnieć dzieciom,
że to z pozoru wszechobecne dobro nie
jest dostępne dla wszystkich – wody pitnej
brakuje już setkom milionów ludzi na
całym świecie.

dla wszystkich
Uczniów SP oraz
klas gimnazjalnych
– 800 osób

5.

28.03.2018

Zbiórka nakrętek – II tura

dla wszystkich
Uczniów SP oraz
klas gimnazjalnych
– 800 osób

6.

10.04.2018

Zbiórka baterii

dla wszystkich
Uczniów SP oraz
klas gimnazjalnych
– 800 osób

7.

23.04.2018

Uczniowie klas 0III – 249 osób
(+nauczyciele i
rodzice)

8.

15.05.2018

Przedstawienie
teatralne
“BĄDŹ
PROEKOLOGICZNY”.
Przedstawienie przygotowane jest przez
uczniów klas 0 i ma na celu uzmysławianie
dzieciom
zagrożeń
wynikających
z
nieodpowiedzialnego
zarządzania
odpadami
–
katastrofy
ekologicznej.
Ukazywanie
możliwości
„mądrej”
segregacji
śmieci
oraz
owocnego
wykorzystania
recyklingu
i
korzyści
płynących ze stosowania tego typu
rekultywacji. Propagowanie właściwych
postaw
ekologicznych
i
wytwarzanie
świadomości o wspólnej odpowiedzialności
za otaczającą nas przyrodę.
Impreza
„Dzień
Niezapominajki”
połączona z konkursem “Eko biżuteria
dla Eko-mamy” - którego celem jest
uwrażliwienie, że ekologia to nie tylko
odnowa przyrody czyli rezerwaty, parki ale
również
działania,
które
możemy
wykonywać w codziennym życiu: dbanie o
najbliższe otoczenie, segregacja śmieci,
oszczędność wody, energii itp. promowanie
walorów i różnorodności polskiej przyrody.

9.

16.05.2018

Zbiórka nakrętek – III tura

dla wszystkich
Uczniów SP oraz
klas gimnazjalnych
– 800 uczniów

10. Maj 2018

Wychowankowie
szkolnej świetlicy
(100 osób)

Konkurs mody ekologicznej „EKO- Uczniowie klas „0”
MODA”
Celem
konkursu
jest
propagowanie
postaw
i
zachowań
ekologicznych i rozwijanie wrażliwości
ekologicznej
na
problematykę
proekologiczną.
Podniesienie
świadomości
ekologicznej
młodego
pokolenia,
propagowanie
właściwych
postaw
ekologicznych,
poprzez
rozwijanie
umiejętności kreatywnego wykorzystania
surowców wtórnych i innych naturalnych

11. Maj,
czerwiec,
wrzesień
2018 r.

materiałów przez dzieci do wykonania
ekologicznych strojów, kreacji i ich
prezentacji.
Warsztaty ekologiczne i przyrodnicze
w
terenie
–
wyjazd
do
zrekultywowanego wysypiska śmieci
w Czmoniu. W ramach warsztatów
planujemy zajęcia edukacyjno-ekologiczne
na terenie zrekultywowanego wysypiska
śmieci w Czmoniu, na którym znajduje się
ścieżka edukacyjna związana z segregacją
i rekultywacją śmieci. Zajęcia w terenie nie
tylko urozmaicą szkolną codzienność i
pozwolą pobyć na łonie natury, ale przede
wszystkim pomogą uzupełnić szkolną
wiedzę ekologiczną. Tego typu warsztaty
najbardziej zapadają w pamięć Uczniów,
ponieważ nabywają wiedzę przez własne
obserwacje i doświadczenia.

28 klas SP oraz 8
oddziałów
gimnazjalnych –
800 uczniów

*Terminy podane w poniższym harmonogramie mogą ulec zmianie.
** Realizacja poszczególnych zajęć (lub ich zakres/ilość grup) uzależniona jest
od wysokości środków finansowych, które zostaną pozyskane na ten cel.
Koordynatorem Głównym Programu Jestem Eko! jest Marzena Szubert, tel.
501-480-225.

Rada Rodziców
SP 1 Kórnik

