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Tym razem w naszych działaniach związanych z edukacją
dzieci i młodzieży postawiliśmy na ... EKOLOGIĘ. Nie od
dziś wiemy, że im wcześniej będziemy edukować naszych
milusińskich, tym bardziej ta dziedzina będzie im bliższa i
znana. Cytując znane powiedzenie …„czym skorupka za młodu
nasiąknie…” zieloną lekcję czas zacząć. A miejsce gdzie
rozpoczęliśmy naszą wycieczkę to jedyne i niepowtarzalne
Arboretum w Rogowie, które zachwyciło nas różnorodnością
roślin i pięknie kwitnącymi o tej porze różanecznikami.
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kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez...
nauczanie o tym środowisku i ukazywanie naszego związku z
nim. Jednym z wielu dobrze nam znanych sposobów jest nauka
poprzez zabawę. Postanowiliśmy więc ogłosić konkurs
plastyczny dla dzieci ze szkół z terenu gminy Sulejów pt.
"Z przyrodą na Ty", w którym właśnie nagrodą była wycieczka
do Arboretum. Inspiracją dla dzieci, co było ujęte w
regulaminie była europejska sieć Natura 2000 w naszym
województwie. Przełom kwietnia i maja, bo to właśnie wtedy
powstawały prace, był bardzo dobrym momentem na obserwacje
budzącej się wiosną przyrody. To czas kiedy można
obserwować powracające ptaki oraz kiedy fauna i flora
odkrywa swoje piękno.

Po długim spacerze edukacyjnym z naszą Panią przewodnik nadszedł czas
na "małe co nieco" i jak na zajęcia na łonie natury przystało, nie
mogło zabraknąć ogniska z pieczeniem kiełbasek.

1 / 2
Phoca PDF

Zielona lekcja z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Piotrków Trybunalski
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
poniedziałek, 10 czerwca 2013 10:58

Po posiłku nastąpił czas na rozdanie pamiątkowych dyplomów i upominków
dla naszych uczestników. Dla każdego książka i świecący długopis,
który z pewnością przyda się do rozwiązywania zadań i pisania
wypracowań tuż przed wakacjami.

Na zakończenie zajęć pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników.
zajęciach wzięło udział 41 osób, czas trwania 3 godziny.

W

Wszyscy wiemy jak ważna jest edukacja ekologiczna i jaką rolę
odgrywamy my dorośli w kształceniu dzieci i młodzieży. Aktywność
proekologiczna naszego społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska jest
zróżnicowana i często niewystarczająca, ponieważ przejawia się
najczęściej w deklaracjach, a w mniejszym stopniu w działaniu.
Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju stanowi ważne wyzwanie we
współczesnym świecie. Dlatego edukacja w tym zakresie całego
społeczeństwa jest priorytetowym zadaniem i stanowi jedno z globalnych
działań ludzkości.

2 / 2
Phoca PDF

