PROGRAM EKOLOGICZNY PRZYJĘTY DO REALIZACJI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BOCHNI
CELE PROGRAMU:
 kształtowanie przekonao u uczniów, że stan środowiska zależy od działalności
człowieka
 wprowadzenie zmian, które mogą pozytywnie oddziaływad na środowisko
 oszczędnośd energii w szkole – a przez to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
TERMIN REALIZACJI: od września 2011r.
METODY PRACY:
 aktywizujące metody pracy na lekcjach przyrody
 apele ekologiczne
 konkursy i prace plastyczne o tematyce ekologiczno-przyrodniczej
 akcje i działania ekologiczne
Aby w naszej szkole właściwie oszczędzad energię, musimy najpierw ustalid, co w budynku
i zachowaniu uczniów oraz nauczycieli można zmienid pod kątem ochrony przyrody.
Proponujemy następujące DZIAŁANIA EKOLOGICZNE SZKOŁY:
1.





dotyczące gospodarki odpadami:
dokładne segregowanie odpadów
zbiórka makulatury
zbiórka baterii
zbiórka puszek aluminiowych











dotyczące oszczędzania energii:
wyłączanie światła kiedy nie jest potrzebne oraz przy opuszczaniu sal lekcyjnych
rozwieszanie nalepek przypominających o gaszeniu światła
kontrolowanie pomieszczeo przez dyżurnych w celu wyłączania zbędnego oświetlenia
stosowanie żarówek energooszczędnych
korzystanie z drukarek atramentowych (zużywają 80-90% mniej energii niż laserowe)
drukowanie tylko potrzebnych dokumentów
krótsze lecz bardziej intensywne wietrzenie sal przed lekcją
wyłączanie urządzeo gdy nie są używane
wyłączanie zasilania Stand-by

2.

3.

dotyczące oszczędzania wody:
 uszczelnianie kranów i spłuczek
 przyklejanie przy zlewach nalepek przypominających o dokręcaniu kramów

4.



inne:
używanie artykułów papierniczych odzyskanych z makulatury
używanie makulaturowego papieru toaletowego i ręczników

5. dotyczące kształtowania postaw proekologicznych:












propagowanie ochrony przyrody
organizowanie spotkao z przyjaciółmi przyrody
udział uczniów w konkursach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej m.in. Kuratoryjny
Konkurs Przyrodniczy, Eko-Planeta, Olimpus, Geniusz
dbanie o ukwiecanie sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych
udział uczniów i nauczycieli w apelach i akcjach o tematyce przyrodniczej i
ekologicznej np. Sprzątanie Świata, Dzieo Ziemi
przygotowanie artykułów o tematyce ekologicznej do gazetki szkolnej oraz ulotek
dala rodziców
zachęcanie uczniów do podejmowania działao na rzecz ochrony środowiska
zaangażowanie rodziców w podejmowanie niektórych działao ekologicznych
organizowanie happeningów
współpraca z instytucjami zajmującymi się ekologią i stanem środowiska naszego
otoczenia, przeprowadzenie przez uczniów wywiadów z osobami pracującymi w tych
instytucjach
zainteresowanie uczniów sprawami związanymi z ochroną środowiska w naszym
otoczeniu- śledzenie informacji w prasie, internecie

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PRAOGRAMIE:
 uczniowie
 nauczyciele
 pracownicy administracji i obsługi
 rodzice

