EKOuczeń na piątkę z plusem!
Segregacja, recycling, rekultywacja – czy Twoje dziecko zna znaczenie tych słów? W drugiej
połowie marca br. w 22 szkołach podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego ruszył
program nauczania dla trzecioklasistów związany z ekologią i gospodarowaniem odpadami.
Rodzice mogą zachęcać swoje dzieci do ekoedukacji! Wystarczy wejść na stronę:
www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl.
Ekozajęcia prowadzone w szkołach to jeden z elementów kampanii informacyjnej, promującej projekt
rekultywacji 22 składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim. Rekultywowane tereny
mają zostać przekształcone w ścieżki edukacyjne, dzięki którym nastąpi wzrost świadomości
mieszkańców

województwa

w dziedzinie

ekologii,

ochrony

środowiska,

a w szczególności

racjonalnego gospodarowania odpadami.
Celem lekcji jest ukształtowanie postawy proekologicznej wśród młodych ludzi, dlatego zajęcia będą
prowadzone w atrakcyjny sposób, a przygotowane metody i narzędzia będą angażowały dzieci
intelektualnie, emocjonalnie i ruchowo. Wszystko po to, aby przekazywana wiedza stała się łatwiejsza
do przyswojenia i lepiej zapamiętana.
Podczas pięciu zajęć, które odbywają się w trybie jednej godziny lekcyjnej w tygodniu, oprócz quizów,
gier i zabaw słownych, dzieci tworzą zupełnie nowe rzeczy, ze starych, niepotrzebnych odpadów.
Dzięki swojej wyobraźni z puszek, foliowych toreb, gazet, butelek, papierków i opakowań po
produktach spożywczych, powstają ciekawe obrazy, rzeźby, stroje ekologiczne. Wszystko to, ma na
celu pokazanie jak niezbędna jest segregacja odpadów i na czym polega recykling.

- Edukacja młodych ludzi w zakresie ekologii i ochrony środowiska jest niezwykle ważna dla nas –
dorosłych, dla dzieci, ale również dla przyszłych pokoleń. Należy już od najmłodszych lat uczyć
wrażliwości wobec przyrody. Dbałość o otaczające środowisko w dłuższej perspektywie zapewni nam
zdrowie – poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ochronę znajdujących się w pobliżu zespołów
parków krajobrazowych, czy jezior oraz lepsze warunki zamieszkania, dzięki atrakcyjnym terenom
rekreacyjnym – mówi dyrektor szkoły.
Rodzice mogą we własnym zakresie zachęcać dzieci do ekoedukacji. Wszystkie niezbędne broszury i
ćwiczenia

zawarte

w

programie

można

znaleźć

na

stronie

internetowej

projektu

http://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/.
Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie
kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Koszt całego projektu szacowany jest na 27 628 436,32 zł. Finansowanie projektu pochodzić będzie ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gmin oraz
Województwa.

