Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania
„Działania w dziedzinie edukacji ekologicznej
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Ryki, 21.06.2012 r.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania
„Działania w dziedzinie edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Zawodowych
Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach”
na rzecz kształcenia ekologicznego dofinansowane przez WFOŚiGW

Zintegrowane działanie prowadzone przez Zespół Szkół Zawodowych Nr.1 im. Władysława Korżyka w
Rykach na rzecz kształtowania właściwych postaw ekologicznych .
Termin realizacji: 31.01.2012 – 15.06.2012
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/
 Jako cykliczne działanie zorganizowanie imprezy „TYDZIEŃ DLA EKOLOGII”;
 Wyjazd edukacyjno- integracyjny w Góry Świętokrzyskie;
 Upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez organizacje konkursów;
 Spotkanie z osobami zajmującymi się ochroną środowiska w powiecie;
 Zorganizowanie warsztatów „Co bym zrobił dla mojego środowiska.

1.Krótka charakterystyka działań:
Z młodzieżą – członkami Koła Młodych Ekologów i nauczycielami biologii i geografii dokonano
pomiarów pomników przyrody – następnie zostanie dokonana analiza i porównanie ich przyrostu i
zostaną opracowane wnioski .
Czynności te są wykonywane cyklicznie zgodnie z działaniami projektu ,który realizowaliśmy w
poprzednim roku.
2. Zostały zorganizowany dla uczniów konkursy :

 Cele konkursu:
- podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży,
- pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
- kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
-dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem,
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- propagowanie wiedzy przyrodniczej
- uwrażliwianie młodzieży na piękno przyrody,
- wdrażanie młodzieży do twórczego myślenia.
-rozwijanie zainteresowań uczniów
Konkursy :

 na przygotowanie pokazu medialnego:
„Promocja obszaru wodno-błotnego PISKORY”
Konkurs na przygotowanie pokazu medialnego „Promocja obszaru wodno-błotnego PISKORY „został
zorganizowany przez Panią Beatę Kryczka i Panią Barbarę Okleja dla uczniów klas I technikum. Po
złożeniu prac konkursowych komisja wybrała pokaz medialny przygotowany przez uczniów klasy I DT,
następnie na kółku ekologicznym odbyła się jego pokaz.

 wiedzy :
„Rozpoznawanie roślin wodno-błotnych i głosów ptaków„
Został zorganizowany przez, Panią Beatę Kryczka i Panią Barbarę Okleja dla uczniów klas I i II klas
technikum. Pierwsza część to teoria ,druga to rozpoznawanie głosów ptaków
Po ocenie wiedzy i ilości rozpoznanych głosów ptaków ,komisja wyłoniła zwycięzców.

 prezentacje multimedialną:
„ Obszary cenne przyrodniczo na obszarach Natura 2000”
Został zorganizowany przez, Panią Beatę Kryczka i Panią Barbarę Okleja dla uczniów klas I ,II i III klas
technikum. Oceny dokonała komisję powołaną przez dyrektora szkoły wyłoniono zwycięzców./

 lokalizacje dzikich wysypisk:
„Stworzenie mapy dzikich wysypisk w powiecie ryckim”
Został zorganizowany przez, Panią Beatę Kryczka i Panią Barbarę Okleja dla uczniów klas I klas
technikum. Oceny dokonała komisję powołaną przez dyrektora szkoły wyłoniono. Ponadto młodzież
złożyła do starostwa powiatowego mapy lokalizacji dzikich wysypisk. zwycięzców.
II. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej w tym udział w Ogólnopolskich Olimpiadach
Ekologicznych i Alercie Ekologiczny.
 Zorganizowano spotkania z ludźmi zajmującymi się ekologią w Gminie /spotkanie z leśnikiem
Nadleśnictwa Puławy
 Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekologicznej i Alercie Ekologicznym
 Współpraca z Nadleśnictwem Puławy udział w programie wieloletnim dotyczącym
upowszechniania wiedzy ekologicznej
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 Odbył się happening ekologiczny- Dzień bez papierosa Uczniowie sami wykonali ulotki i
transparenty z zakupionych materiałów .Ulotki rozdawali mieszkańcom miasta RYKI
Organizatorem było KOŁO MŁODYCH EKOLOGÓW
 W ramach edukacji środowiska lokalnego zorganizowano kolejny happening
Profilaktyka chorób nowotworowych w ramach Uczniowie szkoły po raz kolejny włączyli się aktywnie
w kampanię społeczną "Wybierz życie - pierwszy krok" organizowanej w ramach Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Uczniowie pod opieką pani pedagog Moniki Cenkiel w dniu 25.01.2012 r. pod marketem
"Biedronka" rozdawali ulotki i zapraszali na badania cytologiczne kobiety w wieku 25-59 lat oraz na
badania mammograficzne kobiety po 50 roku życia. Kobiety otrzymywały także informacje dotyczące
przeprowadzania nieodpłatnie badań na terenie powiatu ryckiego.
Dzień wcześniej, tj. 24.01.2012 r. uczniowie pod opieką pani Anny Marciniak rozdawali kobietom
podczas wywiadówki ulotki informacyjne, które szkoła otrzymała za pośrednictwem starostwa
powiatowego z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji "Populacyjnego programu profilaktyki i
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy".

 Przeprowadzono lekcje poglądową przez Barbarę Okleja w klasie II dotyczącą ochrony
najbliższego środowiska/załącznik Nr 7 do sprawozdania- scenariusz lekcji /.
Uczniowie bardzo aktywnie pracowali i podawali dużo przykładów z życia
codziennego. Podczas ewaluacji lekcji uczniowie wskazali ,żeby częściej odbywały się
tego typu lekcje, gdyż uczą i kształtują prawidłowe postawy ekologiczne.
Cykliczne działania z organizowaniem imprezy TYDZIEŃ DLA EKOLOGII
16 - 20 kwietnia 2012 r.
W programie znalazło się :
Odbyły się też SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA w ZSZ Nr 1 im. Władysława
Korżyka w Rykach
Cele dni profilaktyki i promocji zdrowia:
- Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
- Dostarczenie informacji o sposobach prawidłowego zachowania się na wypadek pożaru.
- Promowanie życia wolnego od nałogów.
- Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
- Zachęcenie do systematycznego dbania o zdrowie i urodę.
Działania zaplanowane w ramach obchodów Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia
realizowane będą w godzinach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Poruszana tematyka jest ściśle
związana z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły. Koordynatorkami ww.
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projektu są: Monika Cenkiel i A. Marciniak. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań to: P. Warda, G.
Prządka, E. Sergiel, C. Joński, T. Głodek, M. Madoń, B. Okleja, M. Cenkiel, A. Marciniak, P. Piskorski, J.
Jońska, wychowawcy klas oraz osoby reprezentujące instytucje wspierające pracę szkoły. Nadzór nad
prawidłowym przebiegiem projektu i realizacją zadań sprawuje dyrektor Marek Ochap.
Harmonogram działań:
poniedziałek – 16.04.2012 r. „PROFILAKTYKA ZDROWIA I URODY”,
wtorek - 17.04.2012 r. „SPORT TO ZDROWIE”,
środa – 18.04.2012 r. „Jestem wolny od uzależnień”,
czwartek – 19.04.2012 r. „RATOWNICTWO MEDYCZNE”,
piątek – 20.04.2012 r. „Profilaktyka przeciwpożarowa”
IV. Wyjazd edukacyjno - integracyjny Sandomierz –Góry Pieprzowe
15.06.2012 r odbył się wyjazd edukacyjno- integracyjny z przewodnikiem Sandomierz –Góry
Pieprzowe/załącznik Nr 8 do sprawozdania/

Opracowała: Barbara Okleja
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