Kontynuacja polsko-amerykańskiego programu edukacji ekologicznej "KRĄG"
na obszarze ZGRK w roku 2003.
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku przy merytorycznym wsparciu Biura Obsługi
Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS z Warszawy, zorganizowało szkolenie dla
koordynatorów lokalnych programu nt. "Krąg - koalicja lokalna na rzecz zrównoważonego
rozwoju". Szkolenie trwało trzy dni, odbyło się w Sikorzu k/ Płocka.
W dniu 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Kutnie odbyło się spotkanie uczestników
warsztatów "Kręgu", na którym zostały omówione propozycje i kierunki działań do realizacji
w roku 2003. Uczestnicy warsztatów omówili kampanie ekologiczne , przeprowadzone na
terenie własnej gminy. Zaakceptowana została propozycja koordynatora programu, dotycząca
przeprowadzenia w placówkach uczestniczących w programie konkursu plastycznego na
temat "Gospodarka odpadami w mieście - gminie".
W spotkaniu udział wzięły 24 osoby, koordynatorzy programu Krąg:
Marta Gogół i Beata Lenc -Macierewicz
W ramach kontynuacji polsko-amerykańskiego programu edukacji ekologicznej "KRĄG" na
obszarze ZGRK w roku 2003 odbyło się szereg konkursów i kampanii ekologicznych:
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego zorganizował II edycję konkursu plastycznego
"Czyste gminy - Czyste Miasta - Czysta Ziemia" na terenie Związku. W konkursie udział
wzięło 7 jednostek oświatowych należących do Związku:
Razem wpłynęły 94 prace konkursowe.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać trzy równorzędne miejsca oraz 7 wyróżnień:
Konkurs oceniany był z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
przedszkolaki

kl. 0 - III

kl. IV- VI

ze szczególnym zwróceniem uwagi na następujące elementy:
 zgodność tematyczna - segregacja u źródła powstawania odpadów
-

selektywna zbiórka surowców wtórnych

-

transport odpadów

-

recykling surowców wtórnych

 oryginalność i samodzielność pracy
 indywidualna koncepcja ujęcia tematu
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Przedszkolu nr 1 w Kutnie.
Nagrodzone prace zostały opublikowane w kalendarzu ekologicznym na rok 2003.
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego wraz z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta

„Eko-Serwis” oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska – Łódź ufundowali
również nagrody - wyróżnienia.
 Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Wiosenne kwiaty".
Przedszkole Miejskie nr 1 w Kutnie.
Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie kutnowskie przedszkola oraz
przedszkola z powiatu, swój udział zgłosiły również placówki z Krośniewic i Ostrów. Łącznie
w konkursie udział wzięło 9 przedszkoli, 27 dzieci.
Nagrody ufundowane min. przez ZGRK, WFOŚiGW otrzymały nagrodzone placówki oraz
wszystkie przedszkola, przyznano również dyplomy uznania.
Celem konkursu było rozbudzenie inwencji twórczej dzieci poprzez wykorzystanie
różnorodnych technik plastycznych. Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i potrzebę jej
ochrony. Efekt ekologiczny został jak najbardziej spełniony.
 Konkurs plastyczny "Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek"
Przedszkole Miejskie nr 17 w Kutnie.
W konkursie udział wzięło 12 przedszkoli miejskich i trzy oddziały "zerówki" ze szkół
podstawowych. Celem konkursu było przedstawienie pozytywnych działań człowieka w
obcowaniu z przyrodą widzianych oczyma dziecka. Rozbudzanie wrażliwości na piękno
otaczającej przyrody i jej wpływu na samopoczucie człowieka. Laureaci konkursu otrzymali
zeszyty ekologiczne, gry dydaktyczne "Środowisko" i

"Dinozaury", ufundowane przez

ZGRK i WFOŚiGW.
 Gminny turniej ekologiczno-przyrodniczy 2003 r.
Gmina Krzyżanów. Szkoła Podstawowa w Kaszewach Dwornych.
Podstawowym celem turnieju było upowszechnienie wśród najmłodszych uczniów walorów
przyrodniczo- kulturowych najbliższej okolicy oraz budzenie świadomości ekologicznej.
Turniej rozgrywany był na poziomie I-III i objął szkoły podstawowe gminy Krzyżanów.
Turniej zawierał: pokaz mody, wykonanie plakatu ekologicznego, rozwiązanie krzyżówki
przyrodniczej, zasadzenie symbolicznego drzewka, poczęstunek zdrowej żywności. W
turnieju udział wzięły 4 szkoły podstawowe z terenu gminy, ok. 120 dzieci.
 Kampania ekologiczna "Walka z odpadami".
Gmina Łanięta i gmina Strzelce.
Zorganizowana została na terenie gminy Łanięta i Strzelce z udziałem przedszkola w
Łaniętach, Szkoły Podstawowej w Muchnicach, Szkoły Podstawowej w Łaniętach, Szkoły
Podstawowej w Strzelcach. Kampania zawierała takie elementy jak:

-

cykl zajęć o tematyce: ziemia, powietrze, woda, odpady

-

pedagogizacja rodziców - pogadanka, ankieta, film

-

przeprowadzenie konkursów wyłaniających drużynę reprezentującą szkołę
( 0-III konkurs plastyczno-techniczny oraz IV-VI turniej wiedzy
ekologicznej).

-

rambit międzyszkolny

-

Impreza plenerowa organizowana z okazji Dnia Ziemi: parada dzieci przebranych za
odpady, przekazanie pojemników do segregacji odpadów przez władze lokalne, wspólne
sadzenie krzewów ozdobnych, występy uczniów-inscenizacje, ognisko, zabawa dla dzieci.

Kampania objęła swym zasięgiem dwie gminy: Łanięta i Strzelce, około 400 osób
( uczniowie, rodzice, władze lokalne).
 Program edukacji ekologicznej "Poprzez zabawę do segregacji śmieci".
Gmina Krośniewice.
Głównym celem programu było propagowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez:
-

wyrabianie nawyku segregacji śmieci

-

zapoznanie środowiska lokalnego z problemem segregacji śmieci

-

integracja dzieci z różnych środowisk

-

stwarzanie warunków sprzyjających poprawie stanu środowiska, szczególnie najbliższej
okolicy

Realizacja programu objęła następujące formy:
-

wywiad, ankieta, pogadanka, zabawa, pokaz.

ZGRK oraz WFOŚiGW doposażyli program w następujące materiały dydaktyczne: lornetki,
lupy, malowanki "selektywna zbiórka", " zbiórka oleju", gry dydaktyczne, programy
komputerowe. W programie brały udział dzieci, nauczyciele, rodzice SP w Jankowicach gm.
Krośniewice, SP w Ostrowach gm. Ostrowy, władze samorządowe z obu gmin,
przedstawiciele mediów.
 Konkurs piosenki przedszkolnej "Nutka 2003".
Przedszkole Miejskie nr 5 w Kutnie.
W dniu 15 maja 2003 r. w Kutnowskim Domu Kultury odbył się VI Przegląd Piosenki
Przedszkolnej o treściach przyrodniczych. Do konkursu przystąpiły Przedszkola Miejskie,
ZGRK i WFOŚiGW ufundował nagrody indywidualne dla laureatów w postaci gier
edukacyjnych.

