
Miło nam poinformować o inicjatywie będącej pokłosiem I Warmińsko- Mazurskiego Kongresu
Samorządów Uczniowskich. W ramach współpracy pomiędzy Samorządami Uczniowskimi z
naszego regionu z Ogólnopolską Federacją Młodych podjęliśmy się organizacji Obchodów Dnia
Ziemi. Planujemy przedsięwziąć szereg różnorodnych aktywności mających na celu zwiększenie
świadomości młodzieży w zakresie ochrony środowiska, edukacji na temat zmian klimatycznych
oraz ekologii.
 
Akcja zakłada między innymi przygotowanie plakatów informujących o korzyściach płynących z
ekologii oraz troski o środowisko. Grafiki będą częścią kampanii proekologicznej. Planujemy
również zorganizować akcję „Sprzątanie świata challenge”, która to polega na zachęcaniu szkolnych
społeczności do sprzątania odpadów porzuconych na terenach zielonych. Jest to niepowtarzalna
okazja na budowanie postaw proobywatelskich oraz kształtowanie dobrych nawyków w zakresie
troski o środowisko i przyrodę. My jako uczniowie możemy zrobić coś dobrego dla naszej
społeczności oraz dla planety. Oprócz tego będzie to zachęta do spędzenia czasu na świeżym
powietrzu, z dala od komputera, oraz wykonania aktywności fizycznej.
 
Kolejnym etapem jest organizacja wirtualnych prelekcji w trakcie Dnia Ziemi, 22.04.2021 roku, w
godzinach od 8 do 14. Podczas tych trzydziesto minutowych zajęć zamierzamy, w sposób
nowoczesny, przekazać najważniejsze informacje na temat ekologii. Dla młodszych klas, od
pierwszej do czwartej, proponujemy zajęcia zatytułowane jako „Wiedzą to nawet dzieci, że ważna
jest segregacja śmieci’’. Podczas nich będziemy m.in. opowiadać w jaki sposób poprawnie
segregować odpadki, zaprezentujemy przygotowane przez nas animacje na temat oszczędzania
wody, a za pomocą rymowanek oraz obrazków wyjaśnimy czym jest ekologia. Naszym celem jest
nauka ekologii poprzez zabawę i zachęcanie do troski o przyrodę już od najmłodszych lat. Dla
pozostałych klas szkoły podstawowej proponujemy warsztaty „Dbaj o przyrodę, oszczędzaj wodę”.
Za pomocą interaktywnych aplikacji edukacyjnych oraz prezentacji chcemy przedstawić korzyści
płynące z oszczędzania wody. Planujemy również wspólną dyskusję oraz kreatywne ćwiczenia
poszerzające wiedzę w zakresie ekologii. Prelekcje poprowadzą młodzi eksperci, działacze oraz
laureaci konkursów przyrodniczych. Materiały edukacyjne, które wykorzystamy do zajęć, pochodzą
z zweryfikowanych oraz aktualnych publikacji Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Środowiska
oraz Lasów Państwowych. Prelekcje będą odbywać się w formie wideokonferencji na internetowej
platformie, wskazanej przez państwa.

 Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie naszej inicjatywy oraz włączenie szkoły
do obchodów Dnia Ziemi. Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie przyniesie dużo dobrego w
zakresie współpracy między Samorządami, ale również przyczyni się do ochrony przyrody. Prosimy
o przekazanie naszej propozycji uczniom oraz nauczycielom Państwa Szkoły i o informację zwrotną,
czy chcą Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu, na adres mailowy: kongres.su@zso1.olsztyn.pl
Z chęcią udostępnimy Państwu przygotowywane przez nas materiały, odpowiemy na wszelkie
pytania oraz pomożemy przy realizacji innych aktywności proekologicznych.
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