Projekt pn.: „Młodzi Kocierzewiacy na Ekologicznym Szlaku” – edukacja
ekologiczna
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w Kocierzewie Południowym
Współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi
Wartość ogólna zadania 35 615 złotych. Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań
w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku
szkolnym 2015/2016”, w wysokości 28 950 złotych ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wkład własny
zapewniła Gmina Kocierzew Południowy.
Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym jest jednostką, w której skład
wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Projekt „Młodzi
Kocierzewiacy
na Ekologicznym Szlaku” – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu
Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, to program realizowany od
01.12.2015

roku

do 30.06.2016 roku. Ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży, a także ich
rodzicom problemów środowiskowych z jakimi zmaga się nasza Gmina, do których
należą: pogarszający się stan wód, rosnąca ilość wycinanych drzew, złe
segregowanie odpadów przez mieszkańców oraz pozostawianie ich w miejscach
niedozwolonych,

np.

przy

drogach

oraz zaszczepienie w nich chęci dbania o otaczające nas środowisko i ukazanie
korzyści
z takich działań płyną.

jakie

Projekt ten odpowiada realizowanym już na terenie Gminy proekologicznym działaniom,
takim jak realizacja projektu „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków
na

terenie

Gminy

indywidualnych

Kocierzew

oczyszczalni

przedostawania

Południowy”,

ścieków,
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się

na
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do wód. W celu ochrony powietrza i lokalnych ekosystemów gmina zaleca
mieszkańcom dokonywanie zastępczych nasadzeń drzew. W celu ograniczenia ilości
odpadów

organizuje

okresowe

zbiórki

odpadów

wielkogabarytowych

i

elektrośmieci.
Wszystkie te działania są bardzo ważne, jednak bez odpowiedniej Edukacji
mieszkańców,
a przede wszystkim wypracowania odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży,
są one krótkotrwałe.
W ramach realizacji Projektu przeprowadzane są zajęcia edukacyjne i warsztaty
o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży, z zakresu problemu dużej ilości
śmieci,
w tym elektroodpadów i ich segregacji, uświadamiające problem niedostatku wody,
problem zanieczyszczenia wody i powietrza oraz ich znaczenia w życiu codziennym
oraz wpływ powyższych czynników na degradację środowiska naturalnego,
młodzież gimnazjalna dodatkowo poznaje wpływ odnawialnych i nieodnawialnych
źródeł

energii

na środowisko. Podczas zajęć, wykorzystywane są zakupione na te potrzeby gry
ekologiczne, filmy, książki oraz inne pomoce dydaktyczne. Uczniowie biorący udział
w Projekcie uczestniczą również w wielu ciekawych wycieczkach, warsztatach i
zajęciach terenowych, takich jak:
1. Wycieczka do przydomowej oczyszczalni ścieków dla dzieci z przedszkola.
2. Wycieczka do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału
Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na zajęcia edukacyjne dla dzieci
przedszkolnych i klas „O”.
3. Wycieczka do CINEMA PARK na program edukacyjny „Przełącz się na ekologię” dla
klas I-III szkoły podstawowej.

4. Wycieczka „Nie zanieczyszczajmy Ziemi – pamiętajmy o ogrodach…” do sortowni
odpadów w Łodzi (zwiedzanie i zajęcia edukacyjne), oczyszczalni ścieków w Łodzi
(zwiedzanie i zajęcia), zwiedzanie ZOO oraz Palmiarni i Ogrodu Botanicznego (lekcja
z przewodnikiem) dla uczniów klas IV-VI.
5. Wycieczka „Węgiel czy wiatr?” do odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i
elektrowni w Bełchatowie i farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk dla uczniów
gimnazjum.
Wszyscy uczniowie na zajęciach z wychowawcami zapoznają się z działaniami
ekologicznymi prowadzonymi na terenie Gminy ( segregacja odpadów, przydomowe
oczyszczalnie ścieków, kampania antyazbestowa, ochrona drzewostanu). W czasie
trwania Projektu wydana zostanie broszurka, poruszająca wszystkie wskazane wyżej
problemy. Broszurka zostanie udostępniona wszystkim dzieciom, które zanosząc ją
do domu, przekażą ją rodzicom. W celu praktycznego wykorzystania zdobytych
wiadomości na temat segregacji śmieci, do każdej sali lekcyjnej i na korytarze
zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Formą kończącą projekt jest
posadzenie przez każdą klasę drzewka wokół szkoły.
W realizację projektu „Młodzi Kocierzewiacy na Ekologicznym Szlaku” zaangażowani
są również rodzice uczestników. Wraz z dziećmi biorą oni udział w zaplanowanych
konkursach rodzinnych:
1. Rodzinny konkurs ekologiczny „U nas nic się nie marnuje…” - konkurs plastycznotechniczny dla przedszkolaków oraz klas „O” i ich rodziców polegający na wykonaniu
np. zabawki, przedmiotu użytkowego itp. z materiałów ekologicznych i surowców
wtórnych będących odpadami-śmieciami.
2. „Eko-moda Kocierzewska” – konkurs rodzinny dla uczniów klas I-III SP połączony
z pokazem mody ekologicznej z okazji Eko-Dnia Dziecka polegający na wykonaniu
ciekawego stroju z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych.
oraz konkursy dla klas IV-VI i Gimnazjum:
1. „Ekologiczny Kocierzew” – konkurs z zakresu wiedzy ekologicznej dotyczącej
najbliższej okolicy (np. działania ekologiczne na terenie Gminy, segregacja śmieci,
oczyszczanie wody) dla uczniów klas IV-VI SP

2. „Różne Źródła Energii” – konkurs wiedzy ekologicznej dotyczący odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii w regionie łódzkim dla uczniów Gimnazjum.
Aby zachęcić dzieci, młodzież i ich rodziny do aktywnego uczestnictwa w powyższych
konkursach przewidziano atrakcyjne nagrody główne i wiele wyróżnień.
Ponadto rodzice będą uczestniczyć w Eko-Dniu Dziecka, podczas którego nastąpi uroczyste
podsumowanie projektu. Konkursy i uroczystości dadzą możliwość atrakcyjnego
i pożytecznego spędzenia czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny, nauczą zdrowej
rywalizacji, rozbudzą kreatywność i uświadomią indywidualną rolę każdego
człowieka
w kształtowaniu naszego środowiska. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie
będą realizowane w ścisłej współpracy ze społecznością lokalna, władzami gminy,
pracownikami Urzędu Gminy i specjalistami z różnych dziedzin. W realizację
projektu zostaną również zaangażowani uczniowie z pozostałych szkół w Gminie
Kocierzew Południowy – Łaguszewa i Gągolina Południowego, ponieważ w
szkołach tych są filie Punktu Przedszkolnego z ZSP Kocierzew. Zdobędą one
podstawową wiedzę na temat przydomowych oczyszczalni ścieków i segregacji
odpadów oraz otrzymają broszury przygotowane w trakcie realizacji projektu.
Ponadto uczniowie i ich rodzice będą mieli możliwość obejrzenia prac
konkursowych wykonanych przez dzieci przedszkolne. Informacje na temat
realizacji

projektu

będą

na bieżąco umieszczane na stronie internetowej ZSP w Kocierzewie Południowym.

