Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Konkurs
„Zielona pracownia - projekt”
uczy i inspiruje młodzież
do proekologicznych działań
O tym, że warto się uczyć i od najmłodszych lat poznawać nowe, nie trzeba
nikogo przekonywać. Z tego tez założenia
wyszedł WFOŚiGW w Katowicach, organizując dla młodzieży szkolnej konkurs
pod hasłem „Zielona Pracownia - Projekt”. Celem tego konkursu, z materialnego punktu widzenia, jest dofinansowanie
najlepszych projektów dotyczących utworzenia ekopracowni w szkole, na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych, czy geologicznych.
W aspekcie efektów ekologicznych, służy
wsparciu działań stworzenia nowoczesnych pracowni, wyposażonych w niezbędne pomoce naukowe i urządzenia, służące
zgłębianiu wiedzy i poszerzeniu świado-

mości ekologicznej wśród młodego pokolenia, która ukształtuje ich postawy na
dalsze lata życia.
Udział w tym konkursie skierowany
był do placówek oświatowych województwa śląskiego. Kryteriami merytorycznymi, które były przedmiotem oceny wniosku były m.in.:
-- pomysł na zagospodarowanie pracowni, a więc funkcjonalność i wykorzystanie powierzchni, estetyka wnętrza,
kreatywność i związana z nią innowacyjność rozwiązań,
-- wykorzystanie różnorodnych form
i metod edukacji ekologicznej, przy
użyciu niezbędnych do ich realizacji
pomocy dydaktycznych, sprzętu, itp.

Warunkiem koniecznym dla uzyskania
dofinansowania, było złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, które potwierdzały celowość wsparcia finansowego dla realizacji założonych
celów w zakresie edukacji ekologicznej.
W wyniku przeprowadzonej oceny 53
wniosków złożonych do konkursu, komisja postanowiła przyznać dotację finansową 21 projektom. Nazwy niektórych
z nich z pewnością były bardzo oryginalne i nietuzinkowe: „Orzesze ożywa, kiedy
w nim młodych ekologów przybywa”, czy
„Kropla wody pełna życia”, a także „Ziemia - wyspa zielona”.
Pełną listę nagrodzonych szkół
można znaleźć na stronie internetowej
WFOŚiGW. (www.wfosigw.katowice.pl).
Podsumowanie tego konkursu na którym zostały wręczone dyplomy - potwierdzenia przyznania dotacji, dla realizacji
kolejnego etapu, czyli finalizacji stworzenia zaprojektowanej pracowni, odbyło
się 18.11.2015 r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Zakończenie tego
etapu konkursu, wprowadza ich laureatów do II etapu, czyli Konkursu „Zielona
Pracownia”, w którym dzięki złożonemu
wnioskowi (do 30.11.br.) do WFOŚiGW
w Katowicach, można otrzymać kolejne
wsparcie finansowe na pokrycie finalizacji swoich zamierzeń w ramach założeń
celów konkursu.
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