Gmina Klucze

„Akademia ZdrowEKO Myślenia” w Szkole
Podstawowej w Chechle
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle przystąpiła do XI edycji konkursu grantowego Fundusz
Naturalnej Energii organizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W konkursie wzięło
udział 221 projektów, które skupiały się m.in. na ekologicznych rozwiązaniach związanych ze zmianami klimatu oraz
oszczędzaniu energii. Projekt napisany przez Szkołę Podstawową w Chechle był jednym z 48 najlepiej ocenionych
projektów.

Założeniem projektu jest m.in. poszerzenie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku szkolnym, a także
wśród rodziców i mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na wiedzę na temat bioróżnorodności środowiska, ekologii
roślin i zwierząt, wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i oszczędzania energii.
Cel naszego projektu zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie wolnej przestrzeni na terenie placu szkoły.
Pojawią się tam skalniaki, donice z kwiatami i ziołami miododajnymi, hotel dla owadów, budki dla ptaków, domki dla
jeży, a także ekologiczne laboratorium na świeżym powietrzu. Odbiorcy projektu, zgodnie z celem edukacji, pogłębią
swą wiedzę na temat rodzimych gatunków roślin oraz bioróżnorodności organizmów żyjących na naszym terenie –
informuje szkoła w Chechle.
Co ciekawe, niektóre z usypanych skalniaków będą nawiązywały swym kształtem do „Róży Wiatrów”,
charakterystycznego elementu infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej, w pobliżu której znajduje się szkoła.
Systematyka każdej rośliny będzie opisana na tabliczce, dzięki czemu uczniowie i inni chętni będą mogli poznać
gatunki poszczególnych roślin. Skalniaki zostaną oświetlone za pomocą alternatywnych źródeł energii w postaci lamp
solarnych.
W myśl proekologicznego charakteru projektu powstanie również minifolia, w której uczniowie zasadzą różne gatunki
warzyw. Uprawa będzie ekologiczna, z użyciem kompostownika, który zostanie zainstalowany na terenie szkoły.
Po powrocie uczniów do stacjonarnej nauki, zostaną zorganizowane zajęcia, których celem będzie aktywowanie dzieci
do poznawania otaczającej je natury poprzez tworzenie zielników, obserwację zwierząt i roślin, zajęcia plastyczne,
malowanie krajobrazów w różnych płaszczyznach. Ponadto zaplanowano systematyczne spotkania
integracyjno-edukacyjne, m.in. z leśnikiem i pszczelarzem, a także entomologiczne zajęcia edukacyjne, prelekcje na
temat gatunków owadów zakończone konkursem plastycznym.
Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii.
Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”
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