Podsumowanie działań związanych
z realizacją projektu zrównowaŜonego rozwoju
w Gimnazjum nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach
zmierzających do uzyskania
„Zielonego Certyfikatu”
Zielony Certyfikat to znak jakości pracy placówki oświatowej,
przyznawany za działania na rzecz
zrównowaŜonego rozwoju.
W związku z przystąpieniem do
programu „Zielony Certyfikat” zaprojektowane zostało przedsięwzięcie –
„W zgodzie z naturą”, które jest realizowane w naszym gimnazjum
w roku szkolnym 2007/2008 oraz
2008/2009.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega przy współpracy całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców
i nauczycieli oraz przy pomocy jednostek pozaszkolnych: Giszowie-ckiego
Centrum Kultury, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic”, Nadleśnictwa Katowice, Świetlicy Środowiskowej św. Alberta, sąsiedniej szkoły
podstawowej i gimnazjum.
W ramach projektu realizowanych
jest 6 zadań:
Szkoła przyjazna środowisku – segregacja śmieci to takie proste – realizacja projektu polega na systematycznej zbiórce odpadów plastikowych
tj. butelek po napojach oraz zuŜytych
baterii, które są składowane w wyznaczonych do tego celu pojemnikach.
Zbiórka w/w odpadów jest realizowana przez cały rok szkolny 2007 –
2009. Akcja ta prowadzona jest w ramach konkursu „Zbieramy makulaturę
– oszczędzamy lasy”. Organizatorem
konkursu jest firma STENA SP.
Z.O.O. Oddział w Siemianowicach
Śląskich Zakład Wtórnex. Do chwili
obecnej zebrano 3740 kg makulatury.
Równocześnie realizowany jest w naszej szkole program zbierania baterii
zorganizowany przez Zarząd REBA
Organi-zacja Odzysku. Zebrano 150
kg baterii a punkty uzyskane z ich
zbiórki zostały przeznaczone na zakup
map i tablic dla szkoły. Od ubiegłego
roku szkolnego uczniowie zbierają
plastikowe butelki. Konkurs zostanie
roz-strzygnięty
w kwietniu 2009 r.
W ramach współpracy z Fundacją

Ekologiczną „Silesia” realizowano
projekt norweski poprzez czynne
reklamowanie segregacji odpadów
wśród uczniów, rodziców, pracowników sklepów, zakładów pracy.
Rozprowadzono 350 deklaracji podpisanych przez gospodarstwa domowe
oraz 30 deklaracji podpisanych przez
placówki handlowe, które promowały
segregację odpadów w środowisku.

Wykonanie projektu oraz realizacja
ścieŜki edukacyjnej wokół zbiornika wodnego „Górnik” – opracowanie tablic informacyjnych opisujących tzw. przystanki edukacyjne,
wydanie ulotki i broszury dotyczącej
ścieŜki edukacyjnej.

ŚcieŜka jest nieodłącznym elementem edukacji przyrodniczo – leśnej prowadzonej przez nauczycieli
naszego gimnazjum. Pełna długość
trasy ścieŜki dydaktycznej dostępna
jest w godzinach urzędowania szkoły
codziennie w dni robocze w godzinach
800 – 1500, natomiast popołudniami
i w dni wolne od pracy moŜemy korzystać z uroków ścieŜki. ŚcieŜka jest
zaprojektowana tak, aby moŜna było
samodzielnie zapoznawać się z prezentowanymi tematami. Na trasie
ścieŜki rozmieszczono 10 tablic edukacyjnych, ciekawe przystanki edukacyjne pozwolą bliŜej poznać osobliwości przyrody, zachwycić się pięknem naszego krajobrazu i wzbogacić
wiedzę. Na wędrówkę warto wybrać
się w róŜnych porach roku, aby prześledzić zmiany zachodzące w przyrodzie.

ŚcieŜka edukacyjna powstała dzięki
współpracy z inŜ. Sławomirem Forystkiem z Nadleśnictwa Katowice.
Broszurę, ulotkę informacyjną i tablice edukacyjne wydano nakładem
Gimnazjum nr 16 przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Ład i nieład w okolicy jako
przykład pozytywnych i negatywnych działań człowieka – przeprowadzono konkurs fotograficzny
i zorganizowano w Giszowie-ckim
Centrum Kultury wystawę prac
uczniów.

Zazielenienie terenu wokół szkoły
i załoŜenie ogródka skalnego – do
chwili obecnej posadzono 250 krzewów iglastych. Uczniowie sprawują
opiekę nad posadzonymi roślinami,

dbają o ich podlewanie oraz utrzymanie czystości.

Opracowanie trasy ścieŜki rowerowo – edukacyjnej – jej głównym celem jest wykorzystanie istniejących
warunków przyrodniczych Giszowca
i okolicy do podnoszenia stanu zdrowia i jakości Ŝycia społeczności
uczniowskiej i lokalnej.
Od 2005 r. w ramach tzw. „Kolorowych sobót” /zajęcia prowadzone są
bezpłatnie przez nauczycieli naszej
szkoły/ realizowana jest ścieŜka rowerowo – edukacyjna. Zajęcia te organizowane są przez nauczycieli wychowania fizycznego, biologii i plastyki
przy współudziale rodziców.

Zdobywanie przez uczniów naszej
szkoły odznaki „Młody ekolog” –
opracowano regulamin i wzór odznaki.

Aby zdobyć odznakę uczeń musi
uczestniczyć w następujących działaniach: jest członkiem działającego
Koła Ekologicznego, aktywnie uczestniczy w projektach ekologicznych
realizowanych na terenie szkoly –
zbiera baterie, plastikowe butelki, dokarmia ptaki, buduje budkę lęgową
lub karmnik, uczestniczy w ścieŜce
rowerowej, dba o rośliny wokół szkoły. Do chwili obecnej 40 uczniów
zdobyło odznaki.
Współpracujemy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Górnośląski - zorganizowanie forum ekologicznego na terenie szkoły.
Uczniowie – członkowie Koła
Ekologicznego uczestniczą w wykładach
o tematyce ekologicznej –
w Nadleśnictwie Katowice.
Uczniowie klas integracyjnych
uczestniczą w zajęciach o tematyce
przyrodniczo – ekologicznej organizowanych przez Śląską Bibliotekę Terapeutyczną.
Rodzice naszych uczniów uczestniczą w akcjach zadrzewiania terenu
wokół szkoły.
Współpracujemy z Administracją
Osiedla Giszowiec w zakresie zadrzewiania i zazieleniania terenu wokół
szkoły.
KaŜdego roku uczniowie korzystają z warsztatów ekologicznych organizowanych przez
Fundację na
rzecz Rozwoju Edukacji Ekologicznej „Ekologia” – Chełm Śląski.
W działania na rzecz szeroko pojętej
edukacji ekologicznej zaangaŜowani
są nasi nauczyciele: mgr Lucyna
Czenczek, mgr Ewa Buczek – Skubis,
mgr Beata Ziemba, mgr Krzysztof Solarz,
mgr
Anna
Rynkowska,
mgr Zyta Palka, mgr Renata Sławek,
mgr Agata Czenczek, mgr Beata
Chrobok, mgr Danuta Królikowska.
Inspiratorem wielu akcji o charakterze ekologicznym jest dyrektor
szkoły pani mgr Małgorzata Strózik.
Ewa Buczek – Skubis
Lucyna Czenczek
Beata Chrobok

