Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja

Poznajemy świat własnymi zmysłami

u W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni otwarto nowoczesną
Zieloną Pracownię. W tym roku dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstanie ich 61.

P

racownia została utworzona w ramach konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Myślą przewodnią nowej sali zajęć
jest hasło - poznajemy świat
naszymi zmysłami. W pierwszym etapie konkursu, szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. zł na stworzenie projektu pracowni.
W kolejnym - na wykonanie adaptacji sali - przyznano dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł. W ramach finansowego wsparcia zakupione zostały między innymi stanowiska mikroskopowe,
ławki i krzesła. Uczniowie mogą teraz także korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, co pozwoli na innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych - biologii
i geografii.
- Bliska naszym sercom jest
ochrona środowiska, miłość do
świata roślin i zwierząt. Chcemy oddychać czystym powietrzem, otaczać się pięknymi krajobrazami i chronić to,
co zagrożone, aby dobro matki natury zachować dla przyszłych pokoleń. Aby skutecznie podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa niezbędna jest ekoedukacja, dlatego zrodził się pomysł utwo-

rzenia ekopracowni w naszej
szkole. Nasz sukces nie byłby
możliwy, gdyby nie determinacja dyrektor Ireny Piszczek
oraz otwartość na zmiany na-

uczycielki biologii i geografii
Kingi Surmiak-Stalmach, która jest autorką projektu i czuwała nad realizacją tej nowoczesnej pracowni biologiczno-geograficznej - dziękowała Beata Malcharek, zastępca dyrektora szkoły. - Dzięki
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach nasza sala biologiczno-geograficzna przeobraziła
się w interdyscyplinarną pracownię o europejskich standardach, z dostępem do roz-

maitych i interesujących pomocy dydaktycznych i sprzętu.
Jestem przekonana, że nauka
w tak nowoczesnej i wspaniale wyposażonej pracowni będzie sprzyjała rozwojowi wielu młodych talentów, a także będzie inspirowała nauczycieli i uczniów do podejmowania działań ekologicznych
na rzecz ochrony środowiska mówiła z nieukrywaną satysfakcją wicedyrektor.
Otwarcie pracowni nie mogło odbyć się bez pokazu nowego wyposażenia sali i pomocy dydaktycznych, które będą umożliwiać młodzieży naukę w praktyce - poprzez
obserwacje i doświadczenia.
Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat
ekologii i ochrony środowiska,
przygotowana w ramach zajęć dodatkowych Kółka Przyrodniczo-Eksperymentalnego odbywającego się w gostyńskiej szkole. Uczniowie ukazali szereg aspektów racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i szanowania naszej Ziemi.
W uroczystym otwarciu
nowej sali zajęć wzięli udział
m.in.: Barbara Prasoł - wójt

Adam Lewandowski, zastępca
prezesa WFOŚiGW w Katowicach:
- Od kilku lat Fundusz wspiera powstawanie
ekopracowni w naszym województwie. W tej
edycji konkursu „Zielona Pracownia’2021”
zainteresowanie ze strony szkół i samorządów
naszymi konkursami było tak duże, a złożone
projekty tak ciekawe, że postanowiliśmy
zwiększyć kwotę dofinansowania do
ponad 2,3 mln zł. Bardzo nas cieszy, że
dzięki wsparciu Funduszu powstają dobrze
wyposażone pracownie, gdzie uczniowie
szkół podstawowych i średnich nie tylko
poznają świat, ale także dowiadują się jak go
chronić dla kolejnych pokoleń.
Gminy Wyry, Joanna Pasierbek-Konieczny - przewodnicząca Rady Gminy Wyry, Barbara Polok - przewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej, Adam Lewandowski - zastępca prezesa Zarządu

Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry:
- Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w powstanie Zielonej Pracowni.
Nauczycielom życzę wielu sukcesów
w pracy, a uczniom korzystającym
z pracowni, radości z nauki. Zielona
Pracownia niech będzie miejscem, gdzie
oprócz realizacji podstawy programowej,
uczniowie będą mogli rozwijać
zainteresowania i talenty, zgłębiać wiedzę,
a nauka w tym miejscu wzbudzi w nich
ciekawość poznawania świata.

Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Izabela Rajca - asystent krajowy europosłanki Izabeli Kloc,
Cezary Rajca - radny powiatu rybnickiego, Dariusz Litewczuk - przewodniczący rady

rodziców, Beata Malcharek zastępca dyrektora szkoły oraz
Kinga Surmiak-Stalmach - autorka projektu Zielonej Pracowni, nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w gostyńskiej szkole.
Karolina Kopacz

