W roku szkolnym 2014/2015
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach
wzięła udział w kolejnej edycji konkursu
z dziedziny Edukacji Ekologicznej

"Moja wymarzona ekopracownia - 2015"
zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Otrzymaliśmy dotację w wysokości 24 252,00 zł
(całkowity koszt zadania 28 502,00 zł),
które wykorzystane zostało na realizację zadania

ŚWIAT PRZYRODY – wymarzona ekopracownia
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Michowicach
W ramach zadania nasza szkoła wzbogaciła się o:
pomoce dydaktyczne do edukacji przyrodniczej:
6 464,00 zł
sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny
(tablica interaktywna, laptop, drukarka, wizualizer,
projektor, aparat fotograficzny): 10 690,00 zł
wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, szafy, biurko
nauczycielskie, rolety, stojak na plansze, fototapeta,
tablice korkowe): 8 148,00 zł
zakup roślin doniczkowych: 200,00 zł
w czasie wakacji wykonane zostały prace remontowe
związane z odnowieniem pracowni (wymiana podłogi,
odnowienie ścian): 2 900,00 zł
Dzięki dobrze wyposażonej pracowni uczniowie w ciekawy sposób
zdobywać będą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.
Poza lekcjami przyrody, w nowo utworzonej ekopracowni,
uczniowie naszej placówki będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, tj:
koło przyrodnicze dla uczniów kl. V
w oparciu o program własny „Badam, odkrywam zjawiska w przyrodzie”
koło ekologiczne dla uczniów kl. II
w oparciu o program własny „Młodzi przyrodnicy”
W ramach realizacji zadania rok szkolny 2015/2016 został ogłoszony w naszej szkole
Szkolnym Rokiem Przyrody ph.: „Przygoda w ŚWIECIE PRZYRODY”, podczas
którego będą podejmowane różne działania z edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Planowany do uzyskania efekt:







wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród
uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Michowicach
utworzenie wymarzonej ekopracowni „ŚWIAT PRZYRODY”
podniesienie współodpowiedzialności za obecny stan przyrody
poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i wykształcenie nawyku
zachowań proekologicznych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz
pracowników szkoły: zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów,
dbałość o czyste otoczenie zarówno szkoły jak i domu, oszczędzanie wody
i energii
dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami (przygotowanie i opracowanie
specjalnego wydania gazetki szkolnej „Przygoda w ŚWIECIE PRZYRODY”)

http://www.zainwestujwekologie.pl/

