Ryki dnia 30.06.2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne
z realizacji zadania pn.:
„Bliżej natury w Powiecie Ryckim”
dofinansowanego przez WFOŚiGW

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
Opis działań:
 Wszystkie działania z zakresu edukacji ekologicznej mają na celu:
Kontynuacja opieki nad pomnikami przyrody - pięciu drzew w Rykach - uzupełnianie
ksiąg wynikami corocznych pomiarów: opisy, zestawienie wyników, wnioski,
wykonanie broszury;
Jako cykliczne działanie zorganizowanie imprezy „TYDZIEŃ DLA EKOLOGII”
w tym Szkolne Dni Profilaktyki;
Upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez organizacje konkursów;
Zorganizowanie debaty z udziałem osób zajmującymi się ochroną środowiska
w powiecie.

I.

Krótka charakterystyka działań:

1. Z młodzieżą – członkami Koła Młodych Ekologów i nauczycielami biologii
i geografii dokonano pomiarów pomników przyrody.

Następnie została dokonano

analizy i porównania ich przyrostu oraz zostały opracowane wnioski.
Czynności te są wykonywane cyklicznie zgodnie z działaniami projektu, który
realizowaliśmy w poprzednim roku.
Podsumowaniem było wykonanie broszury – Pomniki Przyrody w Powiecie Ryckim.

1

2. Zostały zorganizowane dla uczniów konkursy:
 Cele ekologiczne konkursu:
- podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży;
- pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi;
- kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego;
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem;
- propagowanie wiedzy przyrodniczej;
- uwrażliwianie młodzieży na piękno przyrody;
- wdrażanie młodzieży do twórczego myślenia;
- rozwijanie zainteresowań uczniów;
Zorganizowano następujące konkursy:
 Wiedzy:
„Zanieczyszczenie środowiska naturalnego”
Konkurs został zorganizowany przez Panią Beatę Kryczkę i Panią Barbarę Okleja
dla uczniów klas I, II i III technikum. Test składał się z 30 pytań zamkniętych i 10 pytań
otwartych. Udział w konkursie wzięło 10 uczniów. Jednak konkurs okazał się trudny,
bo tylko 2 uczestników uzyskało 80% poprawnych odpowiedzi. Konkurs odbył się
16 czerwca 2014 r. Komisja wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali nagrody rzeczowe
i dyplomy
 Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej:
„Moje działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie
i gminie Ryki”
Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej „Moje działania na rzecz ograniczenia
emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie i gminie Ryki” został zorganizowany przez
Panią Beatę Kryczkę i Panią Barbarę Okleja dla uczniów klas III technikum. Materiałów
potrzebnych do wykonania prezentacji młodzież szukała przede wszystkim w internecie,
zasobach bibliotecznych, z różnych innych źródeł oraz z wniosków z debaty. Konkurs
wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Komisja po obejrzeniu materiału przyznała nagrody
rzeczowe i dyplom – załącznik nr 2. Nagrodzona prezentacja, została pokazana uczniom klas
II i III technikum.
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 Konkurs fotograficzny
„Najbardziej zanieczyszczone powietrze –miejsca w gminie i powiecie ryckim”
Został zorganizowany przez Panią Beatę Kryczkę, Panią Barbarę Okleja i Pana Przemysława
Piskorskiego dla uczniów klas I, II i III klas technikum. Konkurs cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Napłynęło wiele prac, które były bardzo profesjonalnie wykonane.
Komisja przyznała trzy nagrody rzeczowe i dyplomy .
Prace konkursowe zostały umieszczone w gablocie Koła Ekologicznego, gdzie młodzież
szkolna mogła je oglądać. W konkursie wzięło udział 20 uczniów
 Konkurs plastyczny/plakat
„STOP zanieczyszczeniom powietrza”
Konkurs zorganizowany przez Panią Barbarę Okleja i Przemysława Piskorskiego
dla uczniów klas I i II technikum. Na konkurs wpłynęło 10 prac. Komisja po obejrzeniu
materiałów przyznała nagrody rzeczowe i dyplom .Została także zorganizowana wystawa
prac na korytarzu szkolnym.
Efekt ekologiczny edukacyjny przeprowadzonych konkursów:
1. Wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska
i poszanowania przyrody.
2. Świadomość wpływu działań człowieka na stan środowiska naturalnego.
3. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej.
4. Poszukiwania z różnych źródeł materiałów o tematyce ekologicznej.
5. Integracja młodzieży do podejmowania działań związanych z pogłębieniem wiedzy
ekologicznej.
6. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony
środowiska.
7. Wyjaśnianie

zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, w tym

współzależności między człowiekiem a środowiskiem.
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II.

Upowszechnianie wiedzy ekologicznej w tym udział w Ogólnopolskich
Olimpiadach Ekologicznych i Alercie Ekologiczny.
1. Współpraca z Nadleśnictwem Puławy udział w programie wieloletnim dotyczącym
upowszechniania wiedzy ekologicznej.
2. Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekologicznej.
3. Przeprowadzono metodą warsztatową lekcje poglądową w klasie I połączoną z debatą
pod hasłem „Moje działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza
w powiecie i gminie Ryki”. Lekcja odbyła się 14 maja 2014 r. w klasie I DT
Po lekcji odbyła się debata dotycząca w/w zagadnienia w debacie wzięli udział
nauczyciele i uczniowie. Moderatorem debaty była Barbara Okleja – nauczyciel
biologii /opiekun Szkolnego Koła Młodych Ekologów/. Wykorzystano informacje
z wywiadu z Panią Elżbietą Dadas – Naczelnikiem wydziału Ochrony Środowiska
Naturalnego Starostwa Powiatowego w Rykach.
Na debatę zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, ze względu
na inne działania nie uczestniczyli. Wobec powyższego zostały wykorzystane
materiały ze wcześniejszego spotkania z Panią Elżbietą Dadas – Naczelnikiem
wydziału Ochrony Środowiska Naturalnego Starostwa Powiatowego w Rykach

Wnioski z debaty : /efekt ekologiczny/
Uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania
ludzi na środowisko i kształtowanie umiejętnego i praktycznego poznawania.
Przyjmowania postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz
gotowości do działań na rzecz środowiska .
Integracja działań młodzież ,środowiska i władz samorządowych w zakresie emisji
zanieczyszczeń środowiska
Rozbudzanie aktywności poznawczej młodzieży, rozwijanie postaw
prośrodowiskowych.
Świadome dążenie do ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia własnego oraz osób,
wśród których uczeń żyje. poprzez działania ograniczające emisje zanieczyszczeń
Wzrost świadomości wśród młodzieży i społeczeństwa negatywnego wpływ
zanieczyszczeń powietrza na dalszy rozwój życia na Ziemi.
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III.

Cykliczne działania z organizowaniem imprezy: „ TYDZIEŃ DLA EKOLOGII”.

W programie znalazło się:
1. Zorganizowano „Szkolne Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia”.
W dniach od 7 do 11 kwietnia bieżącego roku realizowaliśmy w naszej szkole
działania w ramach: „Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia”.
Celem tych zadań było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, dostarczenie
informacji alternatywnych formach spędzania wolnego czasu. Koordynatorem
i pomysłodawcą projektu był Dyrektor ds. wychowawczych Grzegorz Kornas. Osoby
współodpowiedzialne za organizację i przebieg działań to: Monika Cenkiel i Anna
Marciniak. /sprawozdanie strona internetowa szkoły www.mechanikryki.pl/

Efekt ekologiczny:
Promowanie zdrowego stylu życia – aktywne spędzanie czasu w zdrowym
i czystym środowisku.
Wzrost edukacji młodzieży dotyczącej działań ekologicznych ukierunkowanych
na podwyższenie świadomości młodzieży w tym zakresie.

Zrealizowany przez nas projekt ekologiczny jest jedną z kolejnych form
zainteresowania i zaangażowania młodzieży zagadnieniami ekologicznymi dotyczącymi
przyrody naszego regionu. Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród naszych uczniów
przynosi wymierne korzyści a jej efekty są widoczne w ich codziennym funkcjonowaniu.
Uczniowie podwyższają swoją świadomość w zakresie podejmowanych działań służących
poprawie stanu środowiska w którym będą żyć i pracować.
Edukowanie w zakresie ekologii jest ważnym elementem poznania i zrozumienia środowiska,
które ich otacza. Efekty wzrostu wiedzy i umiejętności będzie można ocenić na podstawie
udziału uczniów i odnoszonych sukcesów w konkursach o tematyce ekologicznej.

Opracowała: Barbara Okleja
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