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Aktualnoci, ciekawostki
£ybacka i leziak apeluj¹
o nauczanie proekologiczne
Minister edukacji Krystyna £ybacka i minister rodowiska Czes³aw leziak zwrócili siê z apelem do nauczycieli i pedagogów, aby wród wielu wa¿nych tematów,
które bêd¹ realizowaæ w ci¹gu ca³ego roku szkolnego
nie zabrak³o elementów wiedzy proekologicznej.
Przyroda, rodowisko, natura to pojêcia, z którymi spotykamy siê na co dzieñ. Niejednokrotnie jednak, aby
posi¹æ wiedzê o wiecie przyrody, zrozumieæ jego istotê, jego prawdziwe znaczenia oraz wzajemne relacje i
wp³yw na cz³owieka, trzeba mieæ przewodnika - Mistrza.
Przyroda potrzebuje ambasadorów. Ludzi, którzy posiedli tê wiedzê i potrafi¹ j¹ przekazaæ innym, z po¿ytkiem dla nastêpnych pokoleñ - czytamy w apelu.
Dziêkuj¹c za dotychczasow¹ pracê edukacyjn¹ na
rzecz ekologii prosimy pañstwa o to, abycie byli dla
m³odych ludzi Mistrzami w przekazywaniu tajemnic przyrody i uczeniu szacunku do niej. Liczymy na to, ¿e wspomog¹ nas pañstwo swoj¹ wiedz¹ i dowiadczeniem przy
propagowaniu programów edukacji ekologicznej - napisali ministrowie.
Z inicjatywy ministrów zosta³ utworzony roboczy zespó³
do spraw edukacji ekologicznej. W jego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele wielu resortów oraz grup spo³ecznych i zawodowych zaanga¿owanych w edukacjê ekologiczn¹. Zajmuje siê on m.in. koordynacj¹ prac nad
realizacj¹ Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej
oraz aktualizacj¹ i wdro¿eniem Narodowego Programu
Edukacji Ekologicznej. Ma te¿ dokonaæ analizy dotychczasowych dzia³añ z zakresu edukacji ekologicznej.

Bêdzie promowa³ jej najciekawsze i najskuteczniejsze
formy i metody oraz inspirowa³ do tworzenia resortowych, regionalnych i bran¿owych programów edukacji
ekologicznej.
Ministrowie edukacji i rodowiska zwrócili siê tak¿e z
apelem do uczniów: Dbajcie przez ca³y rok, wraz ze
swoimi rodzicami i nauczycielami o to, co mamy najcenniejsze, o rodowisko, w którym ¿yjemy, z którego
nie tylko my, ale przysz³e pokolenia te¿ bêd¹ chcia³y
korzystaæ.
ród³o: PAP 2003-08-30

Rozpoczê³a siê kampania WWFu
Nie kupuj zwierz¹t z przemytu
Przemycanie zwierz¹t to ich maltretowanie i mieræ to g³ówne has³o rozpoczêtej w Warszawie kampanii Nie
kupuj zwierz¹t z przemytu, organizowanej przez wiatowy Fundusz na rzecz Przyrody.
Kampania, której celem jest ograniczenie nielegalnego handlu gatunkami zagro¿onymi wyginiêciem, potrwa
rok i bêdzie prowadzona w ca³ym kraju. Przygotowano
reklamy telewizyjne, prasowe, radiowe i internetowe,
oparte na wspólnym pomyle - w drewnianej skrzynce
poupychane s¹ pluszowe zwierzaki, spomiêdzy desek wyp³ywaj¹ stru¿ki krwi.
Wed³ug twórców kampanii pluszowe
zabawki symbolizuj¹ zwierzêta, które ludzie kupuj¹, by sprawiæ sobie i
bliskim przyjemnoæ. Ich ciniêcie w skrzyni obrazuje tragiczne warunki transportu. Ca³oæ
ma zmusiæ odbiorców do refleksji nad ród³em pochodzenia kupowanych
zwierz¹t i upowszechniæ
wiedzê o skali zjawiska
przemytu zwierz¹t w
Polsce.

W ramach akcji w centrum Warszawy w symbolicznej
drewnianej klatce zamkniêto znanych ludzi: Majê Ostaszewsk¹, Katarzynê Skrzyneck¹, Andrzeja Piaska Piasecznego i Przemys³awa Saletê.
Mylê, ¿e ludzie podejd¹ do sprawy przemycanych
zwierz¹t bardzo praktycznie. Jeli zobacz¹, w jakich
tragicznych warunkach te zwierzaki s¹ do nas przywo¿one, dwa razy siê zastanowi¹, zanim je kupi¹. Prawa
rynku s¹ bezwzglêdne: jeli nie bêdzie popytu, to i nie
bêdzie poda¿y - powiedzia³ Przemys³aw Saleta.
Organizatorzy na dalszym etapie kampanii zamierzaj¹
przekonywaæ, ¿e przemyt zwierz¹t powinien byæ traktowany nie jako wykroczenie, ale jak przestêpstwo.
Chc¹ tak¿e zbieraæ fundusze na budowê orodka kwarantanny dla konfiskowanych zwierz¹t (zgodnie z prawem, ogrody zoologiczne nie mog¹ ju¿ przyjmowaæ
zwierz¹t z nielegalnego handlu).

Wed³ug dyrektora polskiego oddzia³u wiatowego
Funduszu na rzecz Przyrody (World Wide Fund for
Nature), Ireneusza Chojnackiego, w 2002 r. polskie
s³u¿by celne udaremni³y wwóz do Polski ponad 19
tysiêcy okazów fauny i flory - m.in. ¿ó³wi oraz ptaków,
przede wszystkim papug.
wiatowy Fundusz na rzecz Przyrody szacuje, ¿e miêdzynarodowy nielegalny handel gin¹cymi gatunkami
rolin i zwierz¹t przynosi w skali wiata zyski porównywalne do przychodów z handlu narkotykami i broni¹.
Rekordowe ceny osi¹gaj¹ na rynku handlowym m.in.
tresowane soko³y (100 tys. dolarów za sztukê) oraz
skóry nie¿nej pantery (60 tys. dolarów za sztukê).
ród³o: PAP 2003-09-03

Nie ma kompromisu
w obronie matki Ziemi
Ponad 8,5 tys. hektarów ma nowy rezerwat Lasy
Naturalne Puszczy Bia³owieskiej. Stworzony zosta³
decyzj¹ ministra rodowiska.
Nowym rezerwatem objêto najcenniejsze przyrodniczo obszary Puszczy Bia³owieskiej, le¿¹ce poza Bia³owieskim Parkiem Narodowym. W Lasach Naturalnych nie wolno m. in. polowaæ, zbieraæ poro¿y, pozyskiwaæ drewna. Nie mo¿na siê te¿ poruszaæ poza
wyznaczonymi szlakami i drogami. Mieszkañcom
wolno natomiast zbieraæ grzyby jadalne. Samorz¹dowcy, ekolodzy i lenicy zgodnie przyznaj¹, ¿e to absurd
- z jednej strony: mo¿na zbieraæ grzyby, z drugiej: nie
wolno zejæ przy tym z drogi do lasu.
Puszcza Bia³owieska to unikalny obiekt przyrodniczy
na skalê wiatow¹. To ostatni pierwotny las na Ni¿u
Europejskim. Puszcza to 150 tys. ha lasu po obu stronach granicy polsko-bia³oruskiej. 62,5 tys. ha znajduje siê w Polsce, z czego 10,5 tys. ha to Bia³owieski
Park Narodowy. Park znajduje siê na licie wiatowego dziedzictwa UNESCO.
ród³o: Wprost 2003-09-04
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Konkursy
Konkursy Moja Polska
W ramach programu Kancelarii Prezydenta RP Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje plebiscyt
uczniowski A to Polska w³anie oraz konkursy na m³odzie¿owe logo Polski i has³o dla Polski. Ka¿dy z Was
mo¿e wzi¹æ udzia³ w plebiscycie oraz w obu konkursach. Nad swymi projektami mo¿ecie pracowaæ indywidualnie lub zespo³owo. Prace konkursowe oceniane
bêd¹ w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkó³
podstawowych (I) oraz uczniowie gimnazjów i szkó³
rednich (II).
1. Plebiscyt uczniowski - A to Polska w³anie!
Sporz¹dcie listê dziesiêciu rzeczy, bez których nie
wyobra¿acie sobie Polski. Mog¹ to byæ wa¿ne zabytki,
miejsca, postacie, wydarzenia, tradycje i obyczaje...
Obliczcie wyniki plebiscytu w ca³ej szkole i przelijcie
je na adres: mojapolska@ceo.org.pl
2. Has³o dla Polski
Indywidualnie lub w zespo³ach wymylcie has³o promuj¹ce Polskê i nowoczesny patriotyzm, które przemawia³oby do wra¿liwoci i wyobrani m³odych ludzi. Wybrany przez Was ³¹cznik internetowy przesy³a has³a (nie
wiêcej ni¿ dwa z ka¿dej klasy), które klasa uzna³a za
najlepsze, na adres: mojapolska@ceo.org.pl
3. M³odzie¿owe logo Polski
Zaprojektujcie indywidualnie lub w zespo³ach znak graficzny, który móg³by dla m³odych ludzi staæ siê logo
Polski. Ma on pe³niæ podobn¹ funkcjê jak maskotki i
znaki graficzne u¿ywane podczas igrzysk olimpijskich.
Wasze prace oceniane bêd¹ przez komisjê szkoln¹.
Wszystkie prace konkursowe powinny zostaæ nades³ane na adres Centrum Edukacji Obywatelskiej najpóniej do 10 listopada 2003 roku. Uroczyste og³oszenie
wyników wszystkich konkursów nast¹pi w listopadzie
2003 roku.
Sporód autorów nades³anych prac jury wy³oni zwyciêzców konkursu, którzy zostan¹ zaproszeni na spotkanie
z prezydentem Aleksandrem Kwaniewskim. Najlepsze
prace plastyczne znajda siê na wystawie w Pa³acu Prezydenckim. Bêd¹ one tak¿e opublikowane na stronie
internetowej programu Moja Polska.
Wszystkie prace konkursowe powinny zostaæ nades³ane na adres Centrum Edukacji Obywatelskiej (ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa) najpóniej do 10
listopada 2003 roku.
Wyniki wszystkich konkursów zostan¹ og³oszone w
grudniu 2003 roku.
Nagrody: zwyciêzcy wy³onieni przez jury konkursowe
zostan¹ uhonorowani dyplomami oraz zaproszeni na
spotkanie z prezydentem Aleksandrem Kwaniewskim
w Pa³acu Prezydenckim, najlepsze prace plastyczne
znajd¹ siê na wystawie w Pa³acu Prezydenckim, lista
laureatów i nagrodzonych opublikowana bêdzie na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej i Kancelarii Prezydenta. Na stronie internetowej programu
Moja Polska publikowane te¿ bêd¹ wybrane prace
konkursowe.
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Folklor mojego regionu

Foto-eko 2003

Zapraszamy szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne do udzia³u w ogólnopolskim konkursie
Folklor mojego regionu.
Zadaniem szkolnego zespo³u jest przygotowanie i opublikowanie na ³amach portalu Interkl@sa tematycznej
strony WWW omawiaj¹cej ludow¹ twórczoæ artystyczn¹ i zwyczaje ludowe regionu, w którym znajduje siê
szko³a.
Konkursowe strony WWW przygotowuje zespó³
uczniowski wykorzystuj¹c zebrane i wyselekcjonowane materia³y. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynuj¹cy pracê konkursow¹. Proponujemy w³¹czenie do
prac nauczycieli polonistów - dbaj¹cych o poprawnoæ
jêzykow¹ tworzonych stron WWW, nauczycieli jêzyków
obcych - sprawdzaj¹cych poprawnoæ wersji strony w
wybranym jêzyku obcym, a tak¿e nauczycieli innych
specjalnoci: informatyków, bibliotekarzy, wychowawców klas.
Czas trwania konkursu: od 1 wrzenia 2003 r. do 28
listopada 2003 r.
Ka¿da praca konkursowa musi zawieraæ:
* opis i mapê danego regionu,
* opis ludowej twórczoci artystycznej w wybranym regionie ilustrowany zdjêciami i rysunkami z podzia³em
na nastêpuj¹ce dziedziny: muzyka (pieni i przypiewki, tañce, stroje regionalne, w tym tak¿e np. stroje weselne), literatura (banie, podania ludowe, przys³owia),
sztuka i zdobnictwo (typowe budynki, skanseny, przedmioty codziennego u¿ytku i wi¹teczne), opis zwyczajów ludowych (np. wi¹teczne, weselne, inne) ilustrowane zdjêciami rysunkami itp,
* starannie wykonany spis materia³ów ród³owych opisane powinny byæ zarówno teksty, jak i zdjêcia, mapy
itp., a tak¿e informacje o uzyskanej zgodzie na publikacje materia³ów bêd¹cych w³asnoci¹ osób, firm itp.
* wersjê jêzykow¹ w jednym w czterech jêzyków: angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim,
* informacje o zespole uczniów i nauczycieli wspó³pracuj¹cych podczas tworzenia strony konkursowej,
* mapê strony.
Ka¿da praca konkursowa mo¿e dodatkowo zawieraæ:
pliki dwiêkowe, krótkie filmy, animacje.
Ostateczny termin umieszczenia prac konkursowych na
serwerze Interklasy mija 14 listopada 2003 r. Prace konkursowe zamieszczone po tym terminie nie bêd¹ oceniane.
Uroczystoæ zakoñczenia konkursu i rozdania nagród
odbêdzie siê w dniu 28 listopada 2003 r.
Dodatkowe informacje, formularz zg³oszeniowy dostêpne s¹ pod adresem:
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3543

Jak co roku - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra serdecznie zaprasza
wszystkich fotografuj¹cych przyrodê Polski do wziêcia udzia³u w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii
Przyrodniczej FOTO-EKO. Tradycyjnie ju¿ Salamandra pragnie w
ten sposób zachêciæ do zadumania
siê chocia¿ przez chwilkê nad piêknem naszej rodzimej flory i fauny podczas wêdrówek z aparatem fotograficznym lub w trakcie ogl¹dania zdjêæ zamieszczonych na wystawie pokonkursowej.
Mamy nadziejê, ¿e podobnie jak w
latach ubieg³ych do naszego biura
zlec¹ siê ró¿ne gatunki ptaków i
owadów, przybiegn¹, przype³zn¹
lub przyp³yn¹ ssaki, gady, p³azy, ryby, bezkrêgowce i zakwitn¹ piêkne roliny. Zapewne znowu wybór najlepszego
z najlepszych zdjêæ nie bêdzie naj³atwiejszy.
Zwyciêzcy jak zwykle uhonorowani zostan¹ cennymi
nagrodami, które pozwol¹ im na dalsze rozwijanie swoich fotograficznych pasji. Z najciekawszych fotografii
zostanie tradycyjnie utworzona wystawa, dziêki której
wiele osób bêdzie mog³o podziwiaæ efekty pracy uczestników konkursu. Mamy nadziejê, ¿e odwiedzi ona wiele miejsc w Polsce.
Termin nadsy³ania prac - do 20 padziernika, a wiêc
jest jeszcze sporo czasu na fotograficzne zbiory!
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznañ
tel/fax: 061-843-21-60
e-mail: biuro@salamandra.org.pl

Redakcja Eduseeka
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
Al. Jerozolimskie 30,
II p.
00-024 Warszawa
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mieci mniej - Ziemi l¿ej
Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. w ramach
programu edukacyjnego dotycz¹cego racjonalnej gospodarki odpadami mieci mniej - Ziemi l¿ej og³asza
konkurs na scenariusz zajêæ dydaktycznych.
Celem konkursu jest zebranie i opublikowanie na stronach WWW ROEE scenariuszy opracowanych przez
nauczycieli ró¿nych przedmiotów a dotycz¹cych sposobów i metod przeciwdzia³ania lokalnemu zanieczyszczaniu rodowiska odpadami.
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ nauczyciele - indywidualnie lub zbiorowo.
Wymagania co do scenariusza
1. Treæ scenariusza musi byæ spójna z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla odpowiedniego etapu edukacji.
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2. Przedmiotem konkursu s¹ scenariusze dotycz¹ce 2
etapów z poni¿szych:
nauczanie zintegrowane - klasy I-III szko³y podstawowej; nauczanie blokowe - klasy IV - VI szko³y podstawowej; gimnazjum
3. Scenariusz powinien zawieraæ:
temat, cele (w ujêciu operacyjnym, 3-5 punktów), wykaz zajêæ edukacyjnych (przedmioty, bloki, cie¿ki edukacyjne), do których nawi¹zuje treæ scenariusza, czas
zajêæ, materia³y (rodki dydaktyczne, w tym bibliografia - powinny byæ opisane zgodnie z ogólnie przyjêtymi
zasadami), wprowadzenie (uzasadnienie wyboru tematu, nakrelenie t³a sytuacji), pojêcia (objanienie trudniejszych pojêæ u¿ytych w scenariuszu), planowanie i
przygotowanie, przebieg zajêæ (z uwzglêdnieniem metod i form pracy): wstêp, rozwiniêcie, zakoñczenie (podsumowanie), poszerzenie zagadnienia, materia³y dla
ucznia (szczegó³owo sprecyzowane zadania dla
ucznia), materia³y dla nauczyciela (informacje potrzebne do przeprowadzenia zajêæ, zalecana literatura, itd.)
4. Objêtoæ scenariusza (obejmuj¹cego 2 etapy!!!) nie
powinna przekraczaæ 20 stron. Scenariusz (wraz z za³¹cznikami) powinien zostaæ przekazany w formie pisemnej oraz elektronicznej (na dyskietce lub p³ycie CD
- pliki Star Office/Windows, RTF, Word 2000 lub HTML).
Format strony i tekstu: marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstêp linii - pojedynczy).
Kryteria oceny
Jury braæ bêdzie pod uwagê:
1. oryginalnoæ pracy - autorski charakter koncepcji
scenariusza
2. walory merytoryczne
3. walory metodyczne: realnoæ zadañ, samodzielnoæ
pracy ucznia, aspekt praktyczny podejmowanych dzia³añ, przydatnoæ rodowiskowa, np. dla spo³ecznoci
lokalnej, zasiêg oddzia³ywania, stopieñ zaanga¿owania spo³ecznoci lokalnej (1 klasa, kilka klas, ca³a spo³ecznoæ szkolna / lokalna)
4. poprawnoæ jêzykowa
5. uwzglêdnienie aspektów humanistycznych
Inne postanowienia
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ prace, które nie by³y
publikowane i nie s¹ przyjête do druku / publikacji przez
jakiekolwiek wydawnictwo.
2. Pracê konkursow¹ nale¿y przes³aæ / dostarczyæ do
biura Regionalnego Orodka Edukacji Ekologicznej w
zamkniêtej kopercie opatrzonej god³em. Wewn¹trz powinna siê znajdowaæ zamkniêta koperta równie¿ opatrzona god³em, zawieraj¹ca informacje o autorze / autorach scenariusza: imiê i nazwisko, dok³adny adres,
numer telefonu, e-mail, itp.
3. Termin dostarczenia prac do biura ROEE: 31. 10.
2003, godz. 16.00.
4. Laureaci konkursu zostan¹ powiadomieni o miejscu
i terminie wrêczenia nagród. Najlepsze prace zostan¹
umieszczone na specjalnej stronie internetowej ROEE.
5. Nagrody ufundowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Nasz adres:
Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Konkurs na artyku³ o tematyce
przyrodniczej ZIELONE PIÓRO
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Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ ka¿dy, kto przele
swoj¹ oryginaln¹, nigdzie nie publikowan¹ pracê. Jego
przedmiotem s¹ popularnonaukowe artyku³y o tematyce przyrodniczej. Mog¹ to byæ np. opisy ró¿nych rodzajów rolin, grzybów lub zwierz¹t, ciekawych miejsc i zjawisk przyrodniczych, sprawozdania z wydarzeñ, polemiki b¹d wywiady. Podstaw¹ oceny nades³anych prac
jest ich poziom merytoryczny, atrakcyjnoæ tematu, forma i jêzyk pracy; na ocenê wp³ywa tak¿e obecnoæ i
jakoæ ilustracji (fotografie, rysunki, mapki).
Konkurs ma charakter cykliczny. Ka¿dego roku bêd¹
odbywa³y siê jego dwie edycje. Wyró¿nione teksty bêd¹
publikowane w internetowej, a najlepsze tak¿e w drukowanej wersji naszego nowego Magazynu Przyrodniczego. Dla autorów tekstów zakwalifikowanych do publikacji przewidujemy drobne nagrody - niespodzianki,
a za najlepszy artyku³ w ka¿dej edycji jego autor otrzyma nagrodê g³ówn¹. W bie¿¹cej edycji jest ni¹ cyfrowy
aparat fotograficzny.
Teksty konkursowe nale¿y przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ pod adresem: redakcja@salamandra.org.pl, lub na
dyskietce, poczt¹ tradycyjn¹, pod adresem biura
PTOP Salamandra
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznañ.

Programy
Szko³y dla Ekorozwoju
Celem programu Szko³y dla Ekorozwoju jest kszta³towanie postaw i zachowañ dzieci i m³odzie¿y, oraz spo³ecznoci lokalnych w ca³ej Polsce, przez wspólne rozwi¹zywanie praktycznych problemów ochrony krajobrazu oraz gospodarowania energi¹, wod¹ i odpadami, a
tak¿e integrowanie tych dzia³añ z potrzebami lokalnego rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Program opiera siê przede wszystkim na dzia³aniach
szkó³, które obejm¹:
- Przegl¹dy rodowiskowe budynków szkolnych lub otoczenia szko³y, wykonywane przez m³odzie¿ lub z udzia³em m³odzie¿y.
- Wspólne planowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji, wykonywane przez uczniów, nauczycieli, rodziców i innych
okolicznych mieszkañców.
- Poprawê jakoci wybranych elementów rodowiska
szkolnego - pracê spo³ecznoci szkolnej.
- Popularyzacjê osi¹gniêæ w spo³ecznoci lokalnej i
szerzej w regionie.
- Monitoring i ewaluacja zachodz¹cych zmian przez
uczestników procesu; planowanie dalszych, wspólnych
dzia³añ.
Do udzia³u w programie zapraszamy organizacje spo³eczne i samorz¹dowe zajmuj¹ce siê edukacj¹ i prac¹
z dzieæmi i m³odzie¿¹: szko³y, przedszkola, domy kultury i kluby m³odzie¿owe, stowarzyszenia oraz fundacje zainteresowane podjêciem praktycznych dzia³añ na
rzecz utrzymania i wzbogacenia ró¿norodnoci biolo-

gicznej wokó³ szko³y, b¹d wprowadzeniem w szkole
oszczêdnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem energi¹,
wod¹ czy odpadami.
Program te w pierwszej kolejnoci adresowany jest do
nauczycieli, w postaci pomocy przy wprowadzaniu w
szko³ach ró¿nych praktycznych dzia³añ w³¹czaj¹cych
uczniów w rozwi¹zywanie problemów szko³y i ¿ycia
spo³ecznego swojej miejscowoci, jako wa¿nej czêci
procesu edukacyjnego.
Szko³a, które zdecyduje siê na uczestnictwo w programie:
* otrzymuje wsparcie techniczne na wszystkich etapach
realizacji programu od planowania, projektowania do
wdro¿enia pomys³ów;
* uczestniczy w warsztatach szkoleniowych, seminariach dotycz¹cych okrelonego tematu;
* w regionalnych konferencjach, wizytach studialnych i
innych;
* otrzymuje wsparcie finansowe projektu (w ramach
konkursu ma³ych grantów);
* mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ (m.in. poprzez strony internetowe www.epce.org.pl oraz Portal Interkl@sa
administrowany przez Fundacjê Edukacji Ekonomicznej) i spotkañ z ekspertami w ramach sieci szkó³;
* nowe mo¿liwoci dzia³añ na rzecz rodowiska - m.in.
uczestnictwo w Programach regionalnych realizowanych poprzez Grupy Partnerskie;
Ma³e granty:
W celu wspierania finansowego szkó³ uczestnicz¹cych
w Programie ustanowiony zosta³ Fundusz Szkolny, na
który mo¿na wp³acaæ rodki na zainicjowanie lokalnych
projektów. Lokalne dzia³ania dotowane s¹ w taki sposób, by pe³na realizacja przedsiêwziêæ by³a mo¿liwa
po uzyskaniu równie¿ innego wsparcia, wk³adu rzeczowego uczestników oraz pracy miejscowych wolontariuszy. Pozwala to na skupienie wokó³ szkó³ licznych partnerów lokalnych, zainspirowanie aktywnoci ca³ych
spo³ecznoci lokalnych oraz otwiera drogê do samodzielnej kontynuacji przedsiêwziêcia po zamkniêciu
dotacji.
Dotacje przyznawane s¹ drog¹ konkursów. Zwyciêzców wy³aniaj¹ Komisje Konkursowe - powo³ywane w
poszczególnych regionach przez miejscowe Grupy
Partnerskie. To ich decyzje rozstrzygaj¹ o przyznaniu
dotacji dla poszczególnych szkó³. W roku 2002 odby³o
siê 14 regionalnych Komisji, które rozpatrzy³y ponad
200 projektów, przyznaj¹c 133 dotacje na kwotê 262
000 z³. £¹cznie w latach 1998 - 2002 nagrodzono 179
szkó³ dotacjami o ³¹cznej wartoci 489 143 z³.
W marcu 2003 roku nast¹pi³o rozstrzygniêcie II edycji
konkursu, w wyniku której przyznanych zosta³o 128
dotacji o ³¹cznej wartoci 243618,60 z³

Fundusze
Dzia³aj lokalnie - III edycja programu PAFW realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce.
Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych
spo³ecznoci lokalnych w których mieszkañcy wspólnie definiuj¹ w³asne problemy i staraj¹ siê im przeciwdzia³aæ b¹d ³agodziæ ich skutki. W programie mog¹
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braæ udzia³ fundacje i stowarzyszenia oraz ich oddzia³y
posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹, maj¹ce siedzibê w
spo³ecznoci licz¹cej do oko³o 20 tys. mieszkañców, z
wy³¹czeniem fundacji skarbu pañstwa i ich oddzia³ów
oraz stowarzyszeñ samorz¹dów lokalnych.
Termin sk³adania wniosków up³ywa 15.09.2003 r.
http://www.filantropia.org.pl/
Konkurs Pro Publico Bono na Najlepsza Inicjatywê
Obywatelsk¹. W konkursie mog¹ uczestniczyæ organizacje obywatelskie dzia³aj¹ce na rzecz interesu publicznego. Nie mog¹ to byæ jednak instytucje i osoby
prawne, których za³o¿ycielami, fundatorami i udzia³owcami jest w³adza publiczna (rz¹dowa lub samorz¹dowa) lub jakiekolwiek jej struktury. Termin nadsy³ania
zg³oszeñ up³ywa 20.09.03 r.
http://www.propublicobono.pl/
IV edycja konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga wspólnie ze Zwi¹zkiem Powiatów Polskich prowadzi konkurs
«Liga Inicjatyw Powiatowych» maj¹cy na celu wskazanie skutecznych metod rozwi¹zywania problemów spo³ecznoci lokalnych. Zg³oszenia powinny zawieraæ zwiêz³y i pe³ny opis podejmowanych dzia³añ, realizowanych
w ramach nastêpuj¹cych obszarów: administracja, organizacja, zarz¹dzanie; kultura i sztuka; edukacja;
ochrona zdrowia; pomoc niepe³nosprawnym; integracja europejska; rekreacja i turystyka; pomoc spo³eczna; bezrobocie; bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny;
komunikacja spo³eczna; ochrona rodowiska; infrastruktura; gospodarka komunalna . Termin nadsy³ania wniosków up³ywa 28.09.2003r.
http://www.zpp.pl/news/news.php3?id=672
Fundacja Wspomagania Wsi oraz Fundacja im. S. Batorego og³osi³y konkurs Kultura Bliska - Chroñmy
nasze dziedzictwo kulturowe. Termin sk³adania wniosków: 03.10.2003. [..]
http://www.fww.org.pl/polski/konkurs/kultura.htm
Konkurs Fundacji Kultury Ma³e Ojczyzny - tradycja
dla przysz³oci - na najciekawsze projekty rozwoju
spo³eczno-kulturalnego ma³ych miast. gmin, wsi, dzielnic, czy osiedli wielkomiejskich. Termin sk³adania wniosków up³ywa 30.10.2003r.
http://www.fundacjakultury.pl./
Konkurs Turystyczna pami¹tka z regionu Konkurs
skierowany jest do samorz¹dów terytorialnych i gospodarczych, instytucji i organizatorów przedsiêwziêæ, stowarzyszeñ i fundacji, rodków masowego komunikowania oraz wszystkich innych zainteresowanych tworzeniem turystycznych pami¹tek z regionu. Termin sk³adania wniosków up³ywa 30.11.03 r.
http://www.pot.gov.pl/doc/reg_Konkurs.doc
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Doskonalenie nauczycieli
Warsztaty ,,Zielony pakiet
dla nauczycieli gimnazjum.
Zapraszamy na warsztaty metodyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych pt. Zielony Pakiet.
Zielony Pakiet przygotowany zosta³ przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europê rodkow¹ i
Wschodni¹ przy wspó³pracy polskich nauczycieli, instruktorów i ekologów. W sk³ad pakietu wchodz¹: ksi¹¿ka ze scenariuszami i kartami pracy, CD-ROM, kaseta
video, gra dydaktyczna oraz plakaty. Celem szkolenia
jest zapoznanie uczestników z treciami zawartymi w
poszczególnych elementach pakietu oraz mo¿liwoci¹
wykorzystania ich na zajêciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Ze wzglêdu na charakter szkolenia w szkoleniu uczestniczyæ powinno minimum 2 nauczycieli z jednej placówki. Szko³a otrzyma wy¿ej wymieniony pakiet do wykorzystania w macierzystej placówce. Ka¿dy uczestnik
otrzyma dodatkowo materia³y edukacyjne: publikacje
dotycz¹ce edukacji ekologicznej oraz materia³y pomocnicze. Uczestnicy otrzymaj¹ zawiadczenia o ukoñczeniu warsztatów.
Omiogodzinne warsztaty (dofinansowane przez WFOiGW) bêd¹ przeprowadzone w trzech terminach:
I. wrzesieñ 2003 dla powiatu zgierskiego (w Grotnikach
lub w Zgierzu)
II. padziernik 2003 dla szkó³ z rejonu £odzi
III. listopad 2003 dla pozosta³ych chêtnych
Koszt warsztatów wraz z materia³ami i poczêstunkiem
wynosi 35 z³ od osoby. Wydanie zestawu zosta³o dofinansowane przez TOYOTÊ oraz NFOiGW.
Zapisy przyjmujemy pod tel. (42) 632 03 11 lub e-mailem biuro@feer.edu.pl. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Wiêcej informacji w siedzibie FEER
£ód, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310
tel. (42) 632 03 11, fax 630 17 49
e-mail: biuro@feer.edu.pl

Warsztaty Ekologik

* stawianie pytañ i rozwi¹zywanie problemów ;
* integracja przedmiotowa, jak ³¹czyæ i znajdowaæ logiczne zale¿noci, jak dowiadczaæ,
* jak dostarczaæ dzieciom pozytywnych prze¿yæ;
* uczenie problemowe;
* wyzwania XXI wieku, Agenda 21, ekorozwój, lokalna
Agenda 21.
Uczestnicy otrzymuj¹ zawiadczenie o ukoñczeniu kursu oraz podrêczniki metodyczne z serii Ekologic.
Warsztaty s¹ dofinansowane przez WFOiGW w £odzi. Odp³atnoæ za dwudniowe warsztaty wynosi 55 z³
od osoby w tym materia³y oraz poczêstunek i obiad.
Zapisy przyjmujemy pod tel. (42) 632 03 11 lub e-mailem biuro@feer.edu.pl. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Wiêcej informacji w siedzibie FEER
£ód, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310
tel. (42) 632 03 11, fax 630 17 49
e-mail: biuro@feer.edu.pl

Publikacje
Ekologia mieszczucha
po raz drugi
W 2002 r. ODE ród³a wyda³
ksi¹¿kê Bogny Stawickiej i Gosi
widerek Ekologia mieszczucha
po raz drugi. Jest to druga czêæ
wydawanego w 1997 i 1999 roku
i ciesz¹cego siê du¿¹ popularnoci¹ zbioru scenariuszy zajêæ
ekologicznych Ekologia mieszczucha. Atrakcyjne metody prowadzenie edukacji ekologicznej
w szkole. Wydawnictwo zawiera scenariusze zajêæ mo¿liwych
do przeprowadzenia w szkole w
ramach edukacji prozdrowotnej
i proekologicznej (znakomicie nadaj¹ siê do wykorzystania przy realizacji cie¿ek prozdrowotnych i ekologicznych w szko³ach). Ksi¹¿ka ta zawiera tak¿e scenariusze warsztatów opracowane przez nauczycielki bior¹ce udzia³ w warsztatach Ekologia mieszczucha.
Ksi¹¿ka zawiera 45 propozycji zajêæ oraz dodatkowe
materia³y do zajêæ. Koszt ksi¹¿ki 22,50 z³ (plus koszty
wysy³ki).

Zapraszamy na szkolenie z zakresu interaktywne metody nauczania przyrody. Szkolenie oparte jest o pomys³ edukacyjny Szwedzko-Polskiego Towarzystwa
Ochrony rodowiska (SPM) w Sztokholmie. Podstawowym materia³em szkoleniowym s¹ podrêczniki dla nauczycieli z serii Ekologic, przystosowane do polskich
realiów przez polskich trenerów prowadz¹cych szkolenie.
Kurs Ekologik sk³ada siê z trzech dwudniowych szkoleñ. W najbli¿szym czasie planujemy szkolenia:
* 19-20 wrzenia 2003 - etap I, £ód
* padziernik 2003 - etap II, £ód
* padziernik 2003 - etap II, Poddêbice
* listopad 2003 - etap III, £ód
W programie etapu pierwszego m.in.:
* cztery wizje przysz³oci i inne twierdzenia, prace z
systemem wartoci, metodyka wartoci, æwiczenia;

Szanse i zagro¿enia edukacji
ekologicznej w terenie.
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Materia³y poseminaryjne pod red. Teresy Kotyni. Ksi¹¿eczki zawieraj¹ artyku³y nt. szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, jak równie¿ scenariusze i pomys³y
edukacyjne zrealizowane w wielu orodkach w kraju.
Dostêpne s¹ materia³y poseminaryjne z II seminarium
w Bia³owie¿y, III w Bieszczadach, IV w Myliborzu. Koszt
ka¿dej z ksi¹¿ek wynosi 5 z³ (plus koszty wysy³ki).

Seria Ekologik
W serii polsko szwedzkich podrêczników edukacji ekologiczno przyrodniczej wydane zosta³y nastêpuj¹ce
pozycje:
Ekologik. Edukacja Ekologiczna - metody i przyk³ady. Wskazuje nauczycielom, jak w atrakcyjny sposób, w oparciu o metody nowoczesnej dydaktyki, przekazywaæ wiedzê o rodowisku. Ksi¹¿ka zawiera wiele
gier i zabaw przydatnych w nauce przyrody.
Zielona Alternatywa - interaktywne metody nauczania przyrody. Jest szans¹ dla ka¿dego nauczyciela
stworzenia w³asnego, autorskiego programu nauczania. Zaproponowane przyk³ady zajêæ maj¹ na celu
uwra¿liwienie uczniów na wspó³czesne problemy z zakresu ochrony rodowiska.
Cztery Pory Roku - interaktywne metody nauczania przyrody. Przeznaczona jest dla nauczycieli
przedszkoli i szkó³ podstawowych. Jej treci¹ s¹ metody nauczania wyjaniaj¹ce dzieciom w wieku od lat 5
do 12 zasady zamkniêtego obiegu w przyrodzie.
Kreci siê, kreci ko³o za ko³em. Ksi¹¿ka jest propozycj¹ rozwi¹zañ, w jaki sposób zagadnienia rodowiskowe mog¹, w naturalny sposób, przenikn¹æ do dzia³alnoci palcówek owiatowych, wzbogacaj¹c ich ofertê edukacyjn¹ w myl wskazówek zawartych w podstawach programowych.
Koszt ka¿dej z ksi¹¿ek wynosi 20 z³ (plus koszty wysy³ki).

Zbiór scenariuszy uczestników
warsztatów Ekologik.
Ksi¹¿ka zawiera kilkadziesi¹t scenariuszy zajêæ ekologicznych opracowanych przez uczestniczki szkoleñ
Ekologic, organizowanych przez Zielon¹ szko³ê w
oparciu o szwedzki program edukacji. Koszt ksi¹¿ki 6
z³ (plus koszty wysy³ki).
Wszystkie powy¿sze pozycje mo¿na kupiæ w siedzibie
Fundacji Edukacji Ekologicznej i Rozwoju, ul. Wiêckowskiego 33 pok. 310 lub zamawiaæ telefonicznie 63203-11 lub e-mailem gosia@feer.edu.pl (nale¿y wówczas
doliczyæ koszty przesy³ki).

Kompendium wiedzy o ekologii
Pod red. Jana Strza³ko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej
Termin ekologia w ostatnim dziesiêcioleciu zrobi³ ogromn¹ karierê, równoczenie jednak sta³ siê tak wieloznaczny, ¿e jego u¿ytkownicy nie zawsze mog¹ siê ze sob¹
porozumieæ. Dla biologów ekologia jest nadal dyscyplin¹ naukow¹, pos³uguj¹c¹ siê w³aciwym dla siebie zestawem odpowiednio zdefiniowanych pojêæ, aparatur¹
i technikami badawczymi, przestrzegaj¹c¹ zasad metodologicznych. Dla wiêkszoci nie-biologów pojêcie
ekologii nabra³o jednak nowego, wartociuj¹cego znaczenia - ekologia to po¿¹dany stan warunków rodowiska, w jakim ¿yje cz³owiek; ekologiczny znaczy dobry,
nieekologiczny - z³y (dla cz³owieka).
W Kompendium wiedzy o ekologii autorzy pokazuj¹, w
jaki sposób aparat pojêciowy i metody badañ ekologii
mo¿na i powinno siê wykorzystywaæ dla interpretacji
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funkcjonowania spo³eczeñstw ludzkich. Ksi¹¿ka wprowadza ³ad terminologiczny i w sposób przystêpny pomaga czytelnikowi poruszaæ siê w rozleg³ym obszarze
problematyki ekologicznej, uwzglêdniaj¹c jej zwi¹zki z
ró¿nymi dziedzinami nauki i ¿ycia. Problematykê ekologiczn¹ potraktowano bardzo szeroko - od molekularnych podstaw kontaktu ¿ywej materii z otoczeniem,
poprzez klasyczne zagadnienia biocenologiczne i
ekosystemowe, ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania ludzkich spo³eczeñstw, do prawnych aspektów ochrony rodowiska.
Kompendium wiedzy o ekologii adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmuj¹cych siê ekologi¹, jak i
do studentów oraz nauczycieli - jako pomoc dydaktyczna, a tak¿e do wszystkich zainteresowanych problematyk¹ ekologiczn¹.
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2003 r.
Cena: 34,90

Geografia. Spojrzenie na kontynenty.
Encyklopedia PWN
Kolejna publikacja encyklopedyczna serii Encyklopedia PWN, zawieraj¹ca tym razem cykl artyku³ów na temat rodowiska przyrodniczego poszczególnych czêci wiata i kontynentów - ukszta³towania powierzchni,
klimatu, stosunków wodnych, wiata rolin i zwierz¹t,
ochrony rodowiska, oraz wiadomoci o ludach zamieszkuj¹cych poszczególne regiony naszego globu.
Dodatkowo znaleæ w niej mo¿na ilustrowan¹ mapami
historiê odkryæ geograficznych, a tak¿e - w czêci galeryjnej - informacje o najwy¿szych szczytach, najd³u¿szych rzekach i najpiêkniejszych wodospadach wiata
wraz z fotografiami tych obiektów. Ca³oæ uzupe³nia
s³owniczek trudniejszych terminów u¿ytych w tekcie.
Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 r.
Cena: 24,90

Biologia. Spojrzenie na cz³owieka.
Encyklopedia PWN
Ksi¹¿ka podsumowuje dorobek wspó³czesnych nauk o
cz³owieku. Przedstawia rodowód naszego gatunku, pokazuje ewolucjê jego kultury. Opisuje proces zaludniania Ziemi oraz obecne zró¿nicowanie i strukturê ludnoci. Du¿o miejsca powiêca anatomicznej budowie organizmu cz³owieka oraz mózgowi - jego filo- i ontogenezie, dzia³aniu w stanie czuwania i snu, jak i podstawowym funkcjom. T³umaczy równie¿ mechanizmy dzia³ania pamiêci oraz istnienia wiadomoci i psychiki.
Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 r.
Cena: 24,90

Dodatki do Edukacyjnego kameleona
Razem z numerem otrzymalicie Pañstwo trzy numery
Biuletynu Niecodziennego wydawanego przez Spo³eczny Instytut Ekologiczny oraz pocztówkê i naklejki
Bardzo Zielona Szko³a.
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Kalendarz szkolny 2003/2004
1 wrzenia
pocz¹tek roku szkolnego
22 wrzenia
Europejski Dzieñ bez Samochodu
23 wrzenia
pierwszy dzieñ jesieni
27 wrzenia
wiatowy Dzieñ Turystyki
28 wrzenia
wiatowy Dzieñ Morza
1-31 padziernika Dni Ochrony Przyrody
4-11 padziernika wiatowy Tydzieñ Zwierz¹t
9 padziernika Europejski Dzieñ Ptaków
14 padziernika wiêto Edukacji
10 listopada
poniedzia³ek, który wypada przed
wiêtem Niepodleg³oci - mo¿e byæ
wolny od nauki po odpracowaniu
11 listopada
wiêto Niepodleg³oci
25 listopada
Dzieñ Bez Futra
28 listopada
Dzieñ Bez Kupowania
29 listopada
Andrzejki
6 grudnia
Miko³ajki
21 grudnia
pierwszy dzieñ zimy
22-31 grudnia zimowa przerwa wi¹teczna
1 stycznia
Nowy Rok
2 stycznia
pi¹tek, który wypada po Nowym Roku, mo¿e
byæ wolny od nauki po odpracowaniu
2 14 lutego
ferie zimowe dla woj. ³ódzkiego
21 marca
pierwszy dzieñ wiosny
22 marca
Miêdzynarodowy Dzieñ Wody, Dzieñ
Ochrony Ba³tyku
23 marca
wiatowy Dzieñ Meteorologii
1 kwietnia
zewnêtrzny sprawdzian dla szóstoklasistów w szko³ach podstawowych
(dzieñ wolny dla pozosta³ych uczniów)
1 kwietnia
Miêdzynarodowy Dzieñ Ptaków
1  7 kwietnia Tydzieñ Czystoci Wód
7 kwietnia
wiatowy Dzieñ Zdrowia
8-13 kwietnia wiosenna przerwa wi¹teczna
22 kwietnia
Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi
5 maja
pierwsza czêæ egzaminu gimnazjalnego
dla trzecioklasistów (dla pozosta³ych
uczniów gimnazjów dzieñ wolny od nauki)
6 maja
druga czêæ egzaminu gimnazjalnego
dla trzecioklasistów (pozostali uczniowie - dzieñ wolny)
1-3 maja
d³ugi weekend wolny od nauki
12 maja
wiatowy Dzieñ Ptaków Wêdrownych
29 maja
wiêto Polskiej Szko³y
31 maja
Dzieñ Bez Papierosa
1 czerwca
Dzieñ Lasu i Zadrzewieñ
5 czerwca
wiatowy Dzieñ Ochrony rodowiska
6 czerwca
Dzieñ bez Samochodu
10-13 czerwca d³ugi weekend (od Bo¿ego Cia³a do
niedzieli) wolny od nauki
25 czerwca
koniec roku szkolnego
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Wycieczki, zielone szko³y
Zielone dni za miastem - wycieczki

jednodniowe z programem ekologicznym
W programie zwiedzanie i obserwacje miejsc przyrodniczo cennych w województwie ³ódzkiem, a dodatkowo
odbêd¹ siê terenowe zajêcia przyrodniczo-ekologiczne.
Tematy dobrane w zale¿noci od pory roku i wieku uczestników. Wycieczki trwaj¹ 8-10 godzin, wyjazd autokarem
spod szko³y. W cenê wliczony jest przejazd autokarem
klasy standard (bez toalet), ubezpieczenie NNW, opieka
dowiadczonego trenera edukacji ekologicznej, zajêcia
podczas wycieczki, karty pracy, materia³y do zajêæ, pami¹tkowa fotografia. Na ¿yczenie obiad. Cena zale¿na
jest od iloci uczestników. Proponujemy wycieczki przyrodnicze z zajêciami ekologicznymi do:
• Spalskiego Parku Krajobrazowego (oraz rezerwat
Niebieskie ród³a, Skansen Rzeki Pilicy, rezerwat
pokazowy ¿ubrów w Ksi¹¿u, Inow³ódz)
• Sulejowskiego Parku Krajobrazowyego (Sulejów
 pocz¹tek zalewu, opactwo cystersów, zapora
na Pilicy, fauna i flora zalewu)
• Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (cie¿ki
przyrodnicze w parku krajobrazowym oraz parki
w Arkadii i Nieborowie)
• Parku Krajobrazowego Wzniesieñ (Rozpoznawanie gatunków, formy krajobrazu, zanieczyszczenie powietrza, elementy kulturowe)
• Ptaki wodne na stawach Krzywie (w okresach
odlotów i przylotów czas - 5 godzin, zajêcia z wykorzystaniem kart pracy i lornetek)
oraz

Foto-wyprawy przyrodnicze do
rezerwatów w regionie ³ódzkim.
Mog¹ to byæ rezerwaty florystyczne, faunistyczne, skalne. Oprócz mo¿liwoci obejrzenia miejsc przyrodniczo
cennych i zapoznania siê z warunkami ochrony takich
miejsc, znacz¹c¹ korzyci¹ dla ka¿dego ucznia, uczestnika wyprawy, bêdzie mo¿liwoæ zrobienia 3 fotografii
(w technice cyfrowej) z wybranego przez niego miejsca przyrodniczego. Fotografie te bêd¹ mog³y byæ nie
tylko piêkna dokumentacj¹ wyprawy ale równie¿ podstaw¹ realizacji dalszych zajêæ przeprowadzanych ju¿
w szkole przez nauczycieli a odnosz¹cych siê do realizacji celów i treci cie¿ki czytelniczo-medialnej. Ka¿da grupa otrzyma bowiem p³ytê CD z zarejestrowanymi fotografiami wykonanymi przez uczestników (³¹cznie kilkadziesi¹t ujêæ) oraz scenariusz zajêæ do cie¿ki
czytelniczo-medialnej dla nauczyciela.
Informacje: ODE ród³a, tel. (42) 636 23 77, e-mail:
info@zieloneszkoly.pl, www.zieloneszkoly.pl
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