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

Stawiają na doświadczenie

u W Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
powstała „Zielona pracownia - Cztery żywioły”.

ADAM LEWANDOWSKI,
zastępca prezesa WFOŚiGW
w Katowicach:
- Bardzo się cieszę, że dzięki
naszemu wsparciu ta wyjątkowa
szkoła zawodowa w powiecie, gdzie
wielu uczniów jest stypendystami
starostwa mikołowskiego, będzie
mogła kształcić przyszłą kadrę
inżynieryjną i zawodową przy
pomocy najnowocześniejszych
metod i technologii. Dzisiejsi
uczniowie także tej szkoły za
kilka lat przejmą od nas pałeczkę
zarządzania gospodarką. Liczymy
na to, że przekazana im w tej
pracowni wiedza będzie służyć
w rozwoju myśli technologicznej
i technologii, które nie tylko będą
służyły przemysłowi, ale i chroniły
naszą planetę.

Od
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kilku lat Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach inwestycje w edukację proekologiczną dzieci
i młodzieży. Służą temu zarówno licz-

ne konkursy plastyczne, fotograficzne
adresowane wprost do młodego pokolenia, akcje edukacyjne przeprowadzane przez organizacje pozarządowe, jak i wsparcie finansowe samorządów przy tworzeniu tematycznych,
ekologicznych pracowni naukowych.
To w tych bogato wyposażonych salach młodzież i dzieci poznają zjawiska zachodzące na Ziemi. A to co najważniejsze - uczą się szanować i żyć
w zgodzie z naszą planetą.
Taką szansę będą mieli
także uczniowie Zespołu
Szkół Energetycznych
i Usługowych w Łaziskach
Górnych, gdzie powstała
„Zielona pracownia Cztery żywioły”.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zastępca prezesa WFOŚiGW
w Katowicach Adam Lewandowski,
Starosta Mikołowski Mirosław Duży
oraz dyrektor łaziskiej placówki Anna Jadasz.

„Zielona pracownia” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w ramach konkursu „Zielona pracownia 2021”. Jego celem było tworzenie
szkolnych pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni - jej funkcjonalność,
innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych.
ZSEiU otrzymał
dofinansowanie
z WFOŚiGW na realizację
zadania „Zielona Pracownia
- Cztery Żywioły” w kwocie
26651 zł. Całkowity koszt
realizacji zadania
- 34313,82 zł, pozostałe
7662,82 zł to środki
własne powiatu.

MIROSŁAW DUŻY,
starosta mikołowski:
- Chciałbym złożyć
podziękowania Funduszowi za
wsparcie finansowe i docenienie
naszej placówki, na ręce Adama
Lewandowskiego, zastępcy
prezesa, który przecież też jest
mieszkańcem naszego powiatu.
Dzięki temu dofinansowaniu
powstała bogato wyposażona
w pomoce dydaktyczne
i multimedia pracownia, gdzie
uczniowie będą mogli poznawać
zachodzące w przyrodzie
zjawiska oraz przeprowadzać
doświadczenia, co nam
zademonstrowali, podczas
otwarcia pracowni - robiąc na
nas duże wrażenie. Stawiamy na
edukację młodzieży i cieszymy się,
że mamy takiego sprzymierzeńca,
jak WFOŚIGW w Katowicach.
Łaziska pracownia wzbogaciła się
w nowoczesny telewizor interaktywny, zakupiono do niej stoliki i krzesła uczniowskie, tablicę ceramiczną
suchościeralną, laptop oraz pomoce dydaktyczne: modele ukształtowania terenu w przekroju kanion, modele układu słonecznego, tellurium
z napędem ręcznym, próbki do badania gleby, skały i minerały, walizkę
ekobadawczą do obserwacji oraz badania wód i ph gleby, zestaw do badania gleby, próbki paliw.
To dzięki tym pomocom naukowym ucząca się tu młodzież będzie mogła wszystko sprawdzić poprzez doświadczenie, a nie tylko
przyswajać wiedzę książkową. To
na pewno wzbogaci proces dydaktyczny tej szkoły, która już dziś może się poszczycić wieloma zdolnymi
uczniami.

