edukacyjny

kameleon

informator o edukacji ekologicznej
dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego

marzec 2003

Szanowni Pañstwo
Oddajemy do Pañstwa r¹k pierwszy w województwie
³ódzkiem numer Edukacyjnego Kameleona - informatora o edukacji ekologicznej. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju wydaje informator ju¿ od ponad roku
w woj. podlaskim. W województwie ³ódzkim projekt w³anie rozpoczynamy i liczymy na docelowe w³¹czenie
siê wszystkich gmin w regionie, ¿eby informator dotar³
do wszystkich szkó³, ¿eby ka¿dy zainteresowany edukacj¹ ekologiczn¹ nauczyciel mia³ szanse z niego korzystaæ.
Bardzo chcielibymy zachêciæ Pañstwa do aktywnego
w³¹czenia siê w prace nad informatorem. Prosimy o nadsy³anie wszelkich uwag i propozycji materia³ów, jakie
chcieliby Pañstwo otrzymywaæ. Prosimy tak¿e o informacje o wydarzeniach, konkursach, akcjach, które warto wypromowaæ w regionie. W informatorze istnieje sta³y dzia³ ze scenariuszami zajêæ ekologicznych, jeli macie Pañstwo w³asne, sprawdzone scenariusze i chcielibycie siê nimi podzieliæ tak¿e prosimy o nadsy³anie.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierowaæ na adres Orodka Dzia³añ Ekologicznych ród³a
ul. Próchnika 1 pok. 301, 90-408 £ód,
tel. (42) 632 57 51, fax. (42) 630 17 49
lub e-mail: gosia@zrodla.most.org.pl
¯yczymy przyjemnej lektury

Aktualnoci, ciekawostki
Ozon ekologicznym rodkiem ochrony zbó¿?
Stosowanie ozonu w magazynach zbó¿ mo¿e byæ skutecznym i bezpiecznym rodkiem walki z owadamiszkodnikami, niszcz¹cymi plony - informuj¹ badacze z
amerykañskiego Uniwersytetu Purdue. Stosuj¹c ozon
mo¿na pozbywaæ siê z magazynów zbó¿ owadów-szkodników, nie wp³ywaj¹c przy tym na jakoæ ziarna ani rodowiska - stwierdzili badacze.
W magazynach zbó¿ owady nie tylko podjadaj¹, ale i
zanieczyszczaj¹ zbiory. Sprzyja to rozwojowi grzybów,
zw³aszcza nale¿¹cych do rodzajów Fusarium i Asper-

gillus, które mog¹ uwalniaæ potencjalnie truj¹ce zwi¹zki, mykotoksyny. Te za wywo³uj¹ choroby zwierz¹t
hodowlanych. Wi¹¿e siê je te¿ z wystêpowaniem pewnych form raka u ludzi. Eksperci oceniaj¹, ¿e od 5 do
10 procent (w niektórych krajach do 50 proc.) produkcji
¿ywnoci na wiecie traci siê co roku z powodu owadów-szkodników. Zespó³ naukowców z Purdue zaj¹³ siê
badaniami przydatnoci ozonu w ochronie zbó¿ w
zwi¹zku z podpisaniem Protoko³u Montrealskiego z
1987 r. Ta miêdzynarodowa umowa zakazuje stosowania substancji, które mog¹ szkodziæ ozonowi w stratosferze. Jedn¹ z nich jest bromek metylu, czêsto wykorzystywany jako rodek ochrony upraw.
Ozon stosowany do zwalczania szkodników zbó¿ utrzymuje siê bardzo krótko i nie szkodzi rodowisku ani
samemu ziarnu - stwierdzili badacze z Purdue University. Okazuje siê te¿, ¿e do pozbycia siê owadów wystarczaj¹ stosunkowo ma³e jego dawki. Wykorzystywane obecnie zwi¹zki chemiczne mog¹ szkodziæ ludziom.
Pracuj¹c z ozonem nie wytwarzamy jego truj¹cych stê¿eñ, i mamy lepsz¹ nad nim kontrolê - zapewnia jedna
z osób prowadz¹cych badania, Linda Mason, profesor
entomologii na Uniwersytecie Purdue.
W najnowszym badaniu ozon wykorzystano do ochrony ry¿u, kukurydzy, pszenicy i soi. Gazem dzia³ano na
ziarna dwukrotnie. Za pierwszym razem wdmuchiwano go do zbiornika ze zbo¿ami powoli, by zwi¹za³ siê z
substancjami na powierzchni ziaren. Za drugim razem
gaz przepuszczano szybciej. Nie spowalniany przez
reakcje z ziarnem gaz zabija³ wówczas owady.
Badacze zapewniaj¹, ¿e ozonowanie nie wp³ywa na
smak wyrobów z ziarna. Nie wp³ywa tak¿e na zawartoæ w ziarnie aminokwasów i kwasów t³uszczowych.
Proces ozonowania nie zmieni³ zauwa¿alnie ani wartoci od¿ywczej, ani metabolicznej ¿adnego z badanych
ziaren - twierdzi Mason.
Szczegó³y badan i wyniki zawarte s¹ w pimie Journal
of Stored Products Research.
(2003-02-03 PAP)

Miêdzynarodowy Dzieñ Mokrade³ na
Bagnach Biebrzañskich
Brak mokrade³ - brak wody - pod takim has³em w Biebrzañskim Parku Narodowym obchodzono 11 lutego
Miêdzynarodowy Dzieñ Mokrade³.
W Centrum Edukacji parku, na ekologicznych zajêciach
spotka³y siê dzieci ze szkó³ w gminach po³o¿onych nad
Biebrzañskimi Bagnami. To najwiêkszy obszar chroniony w Polsce i najwiêksze bagna w Europie.
Biebrzañski Park Narodowy od kilku lat w lutym obchodzi Miêdzynarodowy Dzieñ Mokrade³. Rok 2003 zosta³ og³oszony przez ONZ Miêdzynarodowym Rokiem
Wód S³odkich, dlatego tematyka naszych spotkañ z
uczniami oscyluje wokó³ wody - poinformowa³ Artur
Wiatr z Biebrzañskiego Parku Narodowego.
wiatowy Dzieñ Mokrade³ obchodzony jest dla upamiêtnienia Konwencji Ramsarowskiej, podpisanej w dniu 2
lutego 1971 roku, w irañskiej miejscowoci Ramsar.
G³ówn¹ ide¹ konwencji jest ochrona obszarów wodnob³otnych, bêd¹cych rodowiskiem ¿ycia wielu rzadkich
gatunków ptaków.
Biebrzañski Park Narodowy jest od omiu lat na licie
obszarów chronionych Konwencj¹ Ramsarowsk¹. Dlatego obchody tego wiêta i popularyzacja ochrony mokrade³ wród m³odzie¿y jest jednym z wa¿niejszych
zadañ edukacyjnych parku - mówi Wiatr.
Biebrzañski Park Narodowy zajmuje powierzchniê oko³o
60 tys. hektarów. Biebrzañskie Bagna s¹ unikatowe w
Europie. Bytuje tam wiele rzadkich gatunków ptaków,
na których obserwacje zw³aszcza wiosn¹ przyje¿d¿aj¹
turyci z ca³ego wiata.
(2003-02-11 PAP)

Pierwsze polskie tytu³y Barbarzyñcy
przyrody
Tytu³y Barbarzyñcy Przyrody za rok 2002 otrzymali:
burmistrz Zakopanego Piotr B¹k, prezes Polskich Kolei Linowych Andrzej Laszczyk oraz dyrektor Tatrzañskiego Parku Narodowego Pawe³ Skawiñski. Przyzna³o je ekologiczne stowarzyszenie Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot.
Tytu³y Barbarzyñcy Przyrody przyznalimy osobom,
które podjê³y dzia³ania zmierzaj¹ce do rozbudowy i
zwiêkszenia przepustowoci kolejki linowej na Kasprowy Wierch - powiedzia³ PAP prezes stowarzyszenia
Dariusz Matusiak. Zwiêkszenie liczby turystów na Kasprowym Wierchu spowoduje dalsze niszczenie przyrody Tatr, które s¹ przecie¿ Parkiem Narodowym. Podobne tytu³y przyznawane s¹ w wielu krajach europejskich - doda³.
Ogólnopolskie stowarzyszenie pozarz¹dowe Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dzia³a od 1990 roku. Podejmuje akcje propagandowe w obronie przyrody. M.in.
sprzeciwia³o siê organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Zakopanem oraz rozbudowie kolejki linowej na
Kasprowy Wierch.
Naszym sukcesem by³o dwukrotne zwiêkszenie obszaru Parku Narodowego na terenie Puszczy Bia³owieskiej
- powiedzia³ Dariusz Matusiak. Podjêlimy z dobrym
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skutkiem dzia³ania ochronne wilków i rysiów. Te drapie¿niki znalaz³y siê w koñcu pod ochron¹ i ju¿ nie grozi im wyginiêcie. Patrzymy na rêce osobom, które w
kraju odpowiadaj¹ za ochronê przyrody. Jeli zauwa¿amy jakie nieprawid³owoci - uderzamy na alarm doda³.
(2003-01-30 PAP)

Ocieplenie globalne mo¿e sprzyjaæ
zanieczyszczeniu rtêci¹
Ocieplenie na wiecie pogorszy efekty zanieczyszczenia rtêci¹ - ostrzega poniedzia³kowy raport ONZ na temat zagro¿enia zwi¹zanego z obecnoci¹ tego metalu
w rodowisku.
Eksperci Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony rodowiska (UNEP) ocenili, ¿e ró¿ne formy dzia³alnoci ludzi - od wydobywania z³ota po spalanie wêgla
w elektrowniach - trzykrotnie zwiêkszy³y stê¿enie rtêci
w powietrzu od czasów sprzed rozwoju przemys³u.
Rtêæ ³atwo przedostaje siê do ³añcucha pokarmowego.
Najbardziej zagro¿one zatruciem s¹ dzieci, a jeszcze
bardziej p³ody, których uk³ad nerwowy dopiero siê rozwija. W organizmie rtêæ mo¿e bowiem uszkadzaæ mózg
i nerwy, zaburzaæ koordynacjê i widzenie, prowadziæ
do dr¿enia, podra¿nienia oraz utraty pamiêci.
Trzeba zmniejszyæ stê¿enie rtêci. Chcemy, by rz¹dy
pañstw natychmiast zaczê³y podejmowaæ kroki w tym
kierunku - powiedzia³ dyrektor wykonawczy UNEP
Klaus Toepfer podczas konferencji ministrów rodowiska w Nairobi, stolicy Kenii. Zanieczyszczenie rtêci¹
mo¿e siê w najbli¿szych latach zwi¹kszaæ, poniewa¿
rozprzestrzenianiu tego metalu sprzyja wzrost temperatury - doda³.
Pierwszy raport UNEP, dotycz¹cy globalnego wp³ywu
zanieczyszczeñ rtêci¹, zawiera informacjê, ¿e ponad
1,5 tysi¹ca ton tej niebezpiecznej substancji dostaje siê
co roku do atmosfery w efekcie pracy elektrowni na
ca³ym wiecie. Najwiêksz¹ odpowiedzialnoæ ponosz¹
tu Azja i Afryka.
Kolejne, du¿e ród³o zanieczyszczeñ rtêci¹ to wydobywanie na ma³¹ skalê z³ota i srebra, gdzie rtêci u¿ywa
siê do oczyszczania cennych pierwiastków z rud. To
ród³o uwalnia co roku oko³o 400-500 ton rtêci.
UNEP powo³uje siê na amerykañskie badania, z których wynika, ¿e jedna na 12 kobiet ma w organizmie
wy¿sze stê¿enie rtêci ni¿ amerykañscy eksperci uznali
za bezpieczne.
Zatrucie rtêci¹ zagra¿a tak¿e zwierzêtom ¿ywi¹cym siê
rybami - zw³aszcza wydrom, rybo³owom, or³om i niektórym waleniom.
(2003-02-03 PAP)

Dziêki klonowaniu gepardy powróc¹ do Indii
Z prob¹ o wypo¿yczenie pary gepardów lub podarowanie komórek do sklonowania wymar³ego w Indiach
zwierzêcia, zwróci³ siê do Iranu instytut badawczy z Indii
- poinformowa³ 7 lutego kierownik tej placówki. Zaproponowa³em klonowanie, poniewa¿ nie mo¿emy rozmno-
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¿yæ ich drog¹ naturaln¹ - mówi Lalji Singh, kierownik
Centrum Biologii Komórkowej i Molekularnej w Hajderabadzie. Probê skierowano do prezydenta Iranu,
Mohammada Chatamiego, na pocz¹tku tygodnia. Gepardy (Acinonyx jubatus) to drapie¿niki z rodziny kotów, powszechne dawniej w po³udniowo-wschodniej Azji
i na terytorium ca³ej Afryki.
Z Indii zniknê³y po masowych polowaniach w czasie
rz¹dów brytyjskich. Kilka ich populacji pozosta³o jednak w Afryce. Choæ gepardów jest w Iranie niewiele, s¹
one identyczne z gatunkiem, jaki znikn¹³ z Indii. Singh
zapewnia, ¿e jego instytut zorganizowa³ du¿e laboratorium, w którym przywracaæ siê bêdzie przedstawicieli
zagro¿onych gatunków w ramach projektu kosztuj¹cego 2,3 miliona dolarów. W procesie klonowania, z komórki jajowej usuwa siê j¹dro i zastêpuje je j¹drem komórki zwierzêcia, które ma zostaæ sklonowane. Badacz
mówi, ¿e jako matka zastêpcza dla sklonowanych gepardów mo¿e pos³u¿yæ lampart.
(07-02-2003 PAP)

Meksyk traci wiêkszoæ lasów tropikalnych
W ci¹gu zaledwie 40 lat Meksyk straci³ wiêkszoæ lasów, w tym - deszczowych, jakie pokrywa³y jedn¹ czwart¹ powierzchni tego kraju - wynika z badañ National
Autonomous University w Meksyku (UNAM).
Z najnowszych danych wynika, ¿e pod wzglêdem wylesiania Meksyk zajmuje - po Brazylii - drugie miejsce
na wiecie. Od 1993 r. co roku wycina siê w tym kraju
do 1,1 miliona hektarów lasów. Jeli ten trend siê utrzyma, lasy deszczowe Meksyku mog¹ znikn¹æ w ci¹gu
58 lat. Wszystkie za lasy kraj ten mo¿e utraciæ w ci¹gu 127 lat - ostrzegaj¹ eksperci.
Kierownik Instytutu Biologii UNAM, Hector Hernandez
ostrzega, ¿e sytuacja jest alarmuj¹ca. Przynagli³ on
w³adze federalne do powstrzymania niszczenia lasów
oraz wdra¿ania sposobów ich ochrony. Hernandez przypomnia³, ¿e g³ównymi powodami wylesiania s¹ wycinka pod uprawy i pastwiska oraz wycinanie drzew na
drewno opa³owe. Doda³, ¿e pocz¹wszy od lat 60., co
roku traconych jest oko³o 650 tysiêcy hektarów lasów
deszczowych, co stanowi oko³o dwóch procent powierzchni kraju. Strefy pustynne s¹ lepiej chronione,
podczas gdy lasy nizinne s¹ jednymi z najmniej chronionych - mówi³. Meksyk to czwarty na wiecie kraj
pod wzglêdem zró¿nicowania biologicznego. Wyprzedzaj¹ go jedynie Indonezja, Brazylia i Kolumbia. Meksykañskie lasy nizinne i tropikalne, rosn¹ce od po³udnia Sonory (le¿¹cy na pó³nocy Meksyku stan) po Kostarykê, to ostoja oko³o szeciu tysiêcy gatunków rolin, z których 40 procent to gatunki endemiczne
(2003-02-11 PAP)

Wulkaniczne góry na dnie oceanu dzia³aj¹
jak syfony
Dwie góry na dnie Pacyfiku, oddalone od siebie o 52
km, dzia³aj¹ jak swego rodzaju syfon - jedna stanowi
wlot, druga wylot dla kr¹¿¹cej pod dnem Pacyfiku wody
- informuje najnowsze Nature.
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Jeden podwodny wulkan wsysa wodê. Ta przep³ywa
na pó³noc przez ska³y pod dnem morskim i wyp³ywa z
drugiej podwodnej góry - wyjania prowadz¹cy badania, Andrew Fisher z University of California w Santa
Cruz. Badany obszar le¿y w pó³nocno-wschodniej czêci Pacyfiku, oko³o 200 kilometrów na zachód od kanadyjskiej wyspy Vancouver. Za pomoc¹ specjalnego
sprzêtu zmierzono rozk³ad temperatur dna morskiego.
Okaza³o siê, ¿e zimna woda wsi¹ka w dno morskie
przez swego rodzaju okno, jakim jest góra Grizzly Bare.
Punkt za wylotowy to mniejsza góra, Baby Bare, po³o¿ona oko³o 52 km na pó³noc. Fisher przyznaje, ¿e tak
du¿a odleg³oæ miêdzy wlotem a wylotem syfonu by³o
zaskoczeniem. Od dawna wiedziano, ¿e w dnie morskim zachodzi cyrkulacja olbrzymich mas oceanicznej
wody. Przes¹cza siê ona przez porowate, wulkaniczne
ska³y górnej czêci p³aszcza Ziemi, a przy tym  nagrzewa siê. Zagadk¹ by³o jednak to, w jaki sposób woda
przenika przez p³aszcz, w wiêkszoci pokryty grub¹
warstw¹ nieprzemakalnych osadów.
Sk³ad chemiczny próbek wody zebranych na odcinku
dna morskiego miêdzy dwiema górami zmienia³ siê stopniowo  stwierdzili badacze. Analizy tych zmian pozwoli³y obliczyæ, ¿e tempo przep³ywu wody pod dnem zajmuje wodzie od oko³o 40 do 400 lat. Obecnie badaczy
zajmuje zagadnienie zasad dzia³ania tego systemu oraz
si³, dziêki którym woda wp³ywa w jednym miejscu a
wyp³ywa w innym. Jedn¹ z mo¿liwych si³ napêdzaj¹cych ten proces mo¿e byæ ciep³o, promieniuj¹ce z g³êbi Ziemi - s¹dzi Fisher. Wyp³ywanie ciep³ej wody z Baby
Bare daje efekt zasysania, który zimn¹ wodê pcha w
stronê Grizzly Bare. Na podstawie komputerowej symulacji ustalono, ¿e do utrzymania raz rozpoczêtego
przep³ywu wody wystarcza sama ró¿nica temperatur.
To hydrotermalny syfon - pisze Fisher. Badacz zastanawia siê, co by³o pierwotnym impulsem powstania
mechanizmu. Mog³o nim byæ jakie ekstremalne wydarzenie - trzêsienie ziemi czy wielki sztorm, zmieniaj¹cy
cinienie nad danym rejonem - sugeruje Fisher. Odkrycie systemu cyrkulacji podwodnej dowodzi, ¿e woda
jest w stanie pokonywaæ w bazaltowych ska³ach dna
morskiego du¿e odleg³oci - od jednej podwodnej góry
do drugiej. Pomo¿e to lepiej zrozumieæ procesy zwi¹zane z przep³ywem ciep³a przez p³aszcz Ziemi, badaæ
sk³ad chemiczny wody oceanicznej, czy mikroorganizmy ¿yj¹ce pod dnem.
(2003-02-06 PAP)

2003 - Miêdzynarodowy Rok Czystej Wody
Prawie trzy czwarte powierzchni Ziemi pokrywaj¹ oceany, a mimo to co szósty cz³owiek nie ma czym ugasiæ
pragnienia. Chc¹c zwróciæ uwagê na ten problem, ONZ
og³osi³a 2003 r. Miêdzynarodowym Rokiem Czystej
Wody. - czytamy w artykule Sucha prawda w Polityce (nr 06/2003). Ponad 1,2 mld ludzi na wiecie w
ogóle nie ma dostêpu do czystej wody pitnej. [...] A¿ 70
proc. powierzchni naszej planety pokrywaj¹ morza i
oceany. Tyle tylko, ¿e 97,5 proc. tej obfitoci jest s³one
i nie nadaje siê do picia ani wykorzystania w rolnictwie.
Gdyby je wszystkie odparowaæ, pozosta³aby na dnie
dwunastometrowa warstwa soli. A co z wodami s³odkimi? A¿ dwie trzecie jest unieruchomione w lodowcach.
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Wiêkszoæ z pozosta³ego u³amka to wilgoæ uwiêziona
w glebie i nieosi¹galnych zbiornikach podziemnych. W
efekcie cz³owiek ma do dyspozycji nieca³y 1 proc. ziemskich zasobów wody s³odkiej, a wiêc mniej ni¿ 2,5 promila ziemskiej wody ogó³em.
(www.vege.pl)

Korupcja w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony rodowiska w £odzi
Zarzut doprowadzenia do wielomilionowych strat w maj¹tku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej postawi³a ³ódzka prokuratura Dariuszowi J., dyrektorowi II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w £odzi i by³emu prezesowi Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej. Grozi mu do 10 lat wiêzienia.
Dariusz J. jest podejrzany, i¿ jako cz³onek Rady Nadzorczej WFOiGW by³ zamieszany m.in. w sprawê
sprzeda¿y akcji Banku Czêstochowa i umorzenia po¿yczek dla Kazimierza Grabka, króla ¿elatyny. Zastrze¿enia prokuratury budzi³ te¿ fakt przyznawania ze rodków Funduszu ogromnych dotacji dla Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej w £odzi, przeznaczanych np. na wynajem pomieszczeñ od spó³ek-córek
WFOiGW (np. 1 mln 280 tys. z³otych na wynajem pomieszczeñ od Agencji Poszanowania Energii). Czêæ
milionowych dotacji RCEE przekazywa³o innym organizacjom na poczet realizowania edukacji ekologicznej, której efekty zapisywane by³y na konto Centrum.
Po ujawnieniu zarzutów prokuratury Zarz¹d Województwa wszcz¹³ procedurê odwo³ania Dariusza J. z Rady
Nadzorczej WFOiGW.
Ju¿ w kwietniu 2001 r. Dariusz J. by³ jednym z bohaterów reporta¿u Pan na funduszu opublikowanego w
Gazecie Wyborczej i nagrodzonego w konkursie
dziennikarskim Przeciw Korupcji prowadzonym przez
Fundacjê Batorego. Bra³ te¿ udzia³ w s³ynnym szkoleniu z odsalania wody morskiej na Cyprze, za które Fundusz otrzyma³ Z³ot¹ Muszlê, nagrodê Gazety Wyborczej za Bzdurê Roku. Mimo wielokrotnych protestów
organizacji pozarz¹dowych, Zarz¹d Województwa zdecydowa³ siê odwo³aæ Dariusza J. ze sk³adu Rady Nadzorczej dopiero teraz, po potwierdzeniu przez prokuraturê stawianych mu zarzutów.
Wiêcej o aferzew w Wojewódzkim Funduszu Ocrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na stronie:
http://www.batory.org.pl/program/przeciw-korupcji/ryba_nie_bierze/patora_stelmasiak.html
(na podst. Gazety Wyborczej)

Kalendarz ekologiczny
14 marca: Ogólnowiatowy Dzieñ Sprzeciwu Wobec Tam
21 marca: Pierwszy Dzieñ Wiosny
21 marca: Dzieñ Wierzby
22 marca: wiatowy Dzieñ Wody
22 marca: Dzieñ Ba³tyku
23 marca: wiatowy Dzieñ Meteorologii
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Konferencje, warsztaty,
programy, wydarzenia
Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni
W dniach 25 do 27 kwietnia 2003 odbêdzie siê wiosenna sesja Klubu Przyrodników, proponowany temat:
Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni.
G³ówn¹ i pierwotn¹ przyczyn¹ zagro¿enia ró¿norodnoci biologicznej, powodem dla którego przyrodê trzeba
chroniæ przed cz³owiekiem, jest zajêcie przez gospodarkê ludzk¹ niemal ca³ej dostêpnej przestrzeni. Spontanicznym procesom przyrodniczym, dzikim gatunkom
rolin i zwierz¹t, pozostawiono do dyspozycji zaledwie
skrawki terenu - b¹d skazano je na wspó³bytowanie z
cz³owiekiem w miejscach gospodarczo wykorzystywanych. Zdaniem niektórych, to w³anie to wspó³bytowanie jest kluczem do skutecznej ochrony przyrody; zachowanie ró¿norodnoci biologicznej da siê pogodziæ
z racjonaln¹ gospodark¹. Nurt ten reprezentuje np.
powszechnie przyjêta w polskich lasach koncepcja lenictwa wielofunkcyjnego. Zdaniem innych, wa¿niejsze
jest skuteczne przeznaczenie pewnych, z koniecznoci niewielkich powierzchni specjalnie dla przyrody np. w formie parków narodowych, rezerwatów czy u¿ytków ekologicznych. W tym kierunku ewoluuje np. w
ostatnich latach polskie prawo ochrony przyrody.
Zachêcamy do zastanowienia siê nad poni¿szymi, nurtuj¹cymi nas pytaniami, a tak¿e sformu³owanie innych,
nad którymi bêdziemy mogli wspólnie zastanowiæ siê
podczas sesji. Oto nasze propozycje:
· Jak skutecznie chroniæ przyrodê - czy wa¿niejsze s¹
rezerwaty i obiekty wydzielone specjalnie dla ochrony, czy przestrzeñ wielofunkcyjna uwzglêdniaj¹ca
powszechnie funkcjê ochrony przyrody?
· Czy szans¹ ochrony przyrody jest integracyjne czy
segregacyjne podejcie do okrelania funkcji przestrzeni?
· Czy zapewnienie przestrzeni dla ¿ycia wszystkim gatunkom to has³o realne w warunkach naszego kraju,
kontynentu?
· Czy staæ nas na zachowanie przestrzeni wystarczaj¹cej do zachodzenia naturalnych procesów?
· Czy i w jakim zakresie cele ochrony przyrody s¹ w
konflikcie z innymi funkcjami terenu: gospodark¹ len¹, gospodark¹ roln¹?
· Jak i na jakich warunkach mo¿na wplataæ zadania
ochrony przyrody w rozmaite sposoby u¿ytkowania
terenu?
· Czy mo¿na mierzyæ i porównywaæ przyrodnicz¹ wartoæ przestrzeni?
· Czy istnieje przyrodnicze planowanie przestrzeni
miejskiej?
· Czy istnieje urbanistyka proprzyrodnicza?
Wiêcej informacji:
Klub Przyrodników,
ul. 1 Maja 22,
66-200 wiebodzin,
fax (68) 382 82 36 lkp@lkp.org.pl
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Doskonalenie nauczycieli
Kursy £ódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kszta³cenia Praktycznego
Promocja zdrowia w kszta³ceniu zintegrowanym
Adresat kursu: nauczyciele nauczania pocz¹tkowego
Liczba godzin: 25
Organizator: Aleksandra Proc
Planowana odp³atnoæ uczestnika: 65 z³
Zielony Pakiet - warsztaty z edukacji ekologicznej
Adresat kursu: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8 + 12
Organizator: Marianna Miszczak
Planowana odp³atnoæ uczestnika: 15 z³
Wiêcej informacji:
£ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta³cenia Praktycznego
ul. Kopciñskiego 29, 90-142 £ód
tel. (42) 678 33 78, fax 678 07 98
http://www.wckp.lodz.pl

Autor programu: Anna Drzewiecka
Termin i miejsce realizacji: III 2003 r. WODN  £ód
Liczba godzin: 10
Liczba miejsc: 30
Kierownik: Maria Krokos
Planowana odp³atnoæ uczestnika: 20 PLN
Edukacja przyrodnicza w czasie zajêæ terenowych
Adresat kursu: nauczyciele przyrody
Cele: poznanie mo¿liwoci realizacji wybranych treci
biologicznych podczas zajêæ terenowych
Autor programu: dr Janusz Majecki, dr Jan Siciñski
Termin i miejsce realizacji: IV-VI 2003 r. orodek WODN
w Grotnikach
Liczba godzin: 20
Liczba miejsc: 2 x 15
Kierownik: Janina Sygniewicz
Planowana odp³atnoæ uczestnika: 50 PLN
Wiêcej informacji:
Wojewódzki Orodek Doskonalenia Nauczycieli w £odzi
ul. Wólczañska 202, 90-531 £ód
tel. 0-42/ 636 83 91 fax 0-42/ 636 16 89
http://www.wodn.lodz.pl/, wodn@wodn.lodz.pl

Kursy WODN w £odzi
Edukacja rodowiskowa w kszta³ceniu zintegrowanym
Adresat kursu: nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego
Cele: przygotowanie nauczycieli do kszta³towania postaw badawczych, ukazanie roli i miejsca edukacji rodowiskowej w kszta³towaniu zintegrowanym, doskonalenie umiejêtnoci organizowania dowiadczeñ, obserwacji i zajêæ w terenie
Autor programu: Sabina Krac
Termin i miejsce realizacji: V 2003 r. WODN  £ód
Liczba godzin: 15
Liczba miejsc: 25
Kierownik: Maria Krokos
Planowana odp³atnoæ uczestnika: 30 PLN
Zielone szko³y i przedszkola
Adresat kursu: nauczyciele przedszkoli i kszta³cenia
zintegrowanego
Cele: integracja oddzia³ywañ wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli przedszkoli i kszta³cenia zintegrowanego w zakresie edukacji ekologicznej; propozycje
metod i form zajêæ w terenie
Autor programu: Miros³awa Matczak
Termin i miejsce realizacji: IV 2003 r. dwudniowy (ptsobota) zjazd w Przedborzu
Liczba godzin: 20
Liczba miejsc: 35
Kierownik: Miros³awa Matczak
Planowana odp³atnoæ uczestnika: 150 PLN (w tym
przejazd, nocleg, wy¿ywienie i materia³y dla uczestników)
Treci regionalne w kszta³ceniu zintegrowanym
Adresat kursu: nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego
Cele: treci regionalne w programach nauczania i sposoby ich realizacji w kszta³ceniu zintegrowanym
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Oferta dla szkó³
Proste cie¿ki
Program powiêcony przygotowaniu, realizacji i dokumentacji cie¿ek miêdzyprzedmiotowych dla nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ rednich oraz wychowawców, pracowników domów kultury itp.
Po co ten program?
Je¿eli zastanawiacie siê Pañstwo:
· Jak przygotowaæ programy cie¿ek miêdzyprzedmiotowych i jak
najlepiej je zrealizowaæ?
· Jak prosto, sprawnie i w sposób
ciekawy przeprowadziæ w szkole
dzia³ania w ramach cie¿ek edukacyjnych?
· Jak usprawniæ komunikacjê miêdzy nauczycielami wspólnie realizuj¹cymi cie¿ki?
· Jak dokumentowaæ i jak raportowaæ
realizacjê cie¿ki?
· Jak wzmocniæ efekty cie¿ek miêdzyprzedmiotowych?
To program Proste cie¿ki podpowie.
Co program Proste cie¿ki obejmuje?
· warsztaty - bo zajêcia warsztatowe s¹ najlepsz¹ form¹ realizacji cie¿ek miêdzyprzedmiotowych, zapewniaj¹ atrakcyjny sposób ich realizacji a tak¿e osi¹gniêcie zak³adanych rezultatów
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· wydawnictwa - po przeprowadzeniu kolejnych edycji szkoleñ wydawaæ bêdziemy ksi¹¿eczki zawieraj¹ce najlepsze propozycje programów i scenariusze
zajêæ opracowane przez nauczycieli bior¹cych udzia³
w warsztatach oraz porady dotycz¹ce realizacji cie¿ek miêdzyprzedmiotowych,
· bazê adresow¹ miejsc i osób pomocnych w realizacji cie¿ek oraz bazê materia³ów, zdjêæ, dokumentów na p³ycie CD do wykorzystania w szkole
· bibliotekê z pokanym zbiorem publikacji dotycz¹cych edukacji ekologicznej i ochrony rodowiska
· inicjowanie dzia³añ pozaszkolnych, np. konkursy, wycieczki po £odzi, festiwale, akcje
Co zyskaj¹ nauczyciele?
· umiejêtnoæ po³¹czenia wszystkich cie¿ek miêdzyprzedmiotowych dla u³atwienia pracy
· umiejêtnoæ koordynowania pracy zespo³u realizuj¹cego cie¿ki
· umiejêtnoæ wybrania z podstawy programowej treci przydatnych do realizacji cie¿ek w danej szkole
· umiejêtnoæ przeprowadzenia w ramach doskonalenia wewn¹trzszkolnego rady pedagogicznej nt.
cie¿ek miêdzyprzedmiotowych
· a tak¿e mo¿liwoæ zaprezentowania w³asnych prac
w publikacji programów i scenariuszy
Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹
· materia³y z warsztatów (przyk³adowe programy, wzory dokumentacji cie¿ek itp.),
· p³ytê CD z bogatym zbiorem materia³ów i danych
pomocnych w realizacji cie¿ki
· ksi¹¿kê Ekologia mieszczucha po raz drugi - jest
to kontynuacja ciesz¹cego siê ogromn¹ popularnoci¹ naszego poprzedniego wydawnictwa Ekologia
mieszczucha czyli jak atrakcyjnie prowadziæ edukacjê ekologiczn¹.
Co zyskaj¹ uczniowie?
· zdobêd¹ umiejêtnoci, które na pewno przydadz¹ im
siê w ¿yciu, a nie ¹ ³atwe do zdobycia w podstawowym pakiecie edukacyjnym szkolnym
· bêd¹ mogli wykazaæ siê równie¿ sprawnociami, które mog¹ siê nie ujawniæ w podstawowej linii edukacyjnej
Czemu my?
Prowadzimy dzia³ania i edukacjê ekologiczn¹, prozdrowotn¹ w ramach edukacji pozaszkolnej, czêsto prowadzimy zajêcia uzupe³niaj¹ce w szko³ach, warsztaty,
pogadanki, wspó³pracujemy z wieloma szko³ami w £odzi i województwie, m.in. w realizacji programu Szko³a
promuj¹ca zdrowie, z klasami ubiegaj¹cymi siê o Dyplom M³odego Ekologa. Czyli realizujemy dzia³ania,
które obecnie mog¹ i powinny byæ realizowane w szko³ach w ramach cie¿ek miêdzyprzedmiotowych. Jestemy praktykami metod warsztatowych pracuj¹cych w
obszarze edukacji ekologicznej i dzia³añ prozdrowotnych.
Program Proste cie¿ki przygotowalimy w oparciu o
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. Nr
51, poz. 458)

str. 6

Wa¿ne informacje:
Czas trwania projektu:3 lata (pocz¹wszy od roku szkol.
2002/2003)
Czas trwania szkolenia: 20 godzin.
Liczba miejsc na szkol.: 25 osób
Miejsce szkolenia: £ód
Planowany termin: maj 2003 r., dwie edycje: dla nauczycieli szkó³ podstawowych i nauczycieli gimnazjów
Warunki uczestnictwa: ze wzglêdu na charakter szkolenia w szkoleniu uczestniczyæ powinno minimum 2-3
nauczycieli z jednej placówki
Koszt: 135 z³otych od osoby. Cena obejmuje warsztaty,
materia³y (ksi¹¿ka, CD, materia³y warsztatowe) oraz
mo¿liwoæ bezp³atnego korzystania z biblioteki ekologicznej) Dla uczestników projektu Informator o edukacji ekologicznej cena 115 z³
Termin zg³oszeñ: 18 kwietnia 2003 r.
Proponujemy udzia³ równie¿ w innych szkoleniach:
Metody aktywizuj¹ce w edukacji ekologicznej - 20 godzin

Ekologia mieszczucha - 20 godzin
Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym 20 godzin
Warsztaty terenowe w edukacji ekologicznej - 20
godzin
Edukacja prozdrowotna na wszytskich etapach
kszta³cenia - 10 godzin
Ochrona humanitarna zwierz¹t - 10 godzin
Odpowiedzialny konsument - 10 godzin
Równie¿ szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkó³ w zakresie aktywizuj¹cych metod edukacji
ekologicznej oraz opracowywania ca³ociowych programów prozdrowotnych i ekologicznych
Wiêcej informacji:

Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a
90-408 £ód, ul. Próchnika 1 pok. 301
tel. (42) 632 57 51, fax 630 17 49
gosia@zrodla.most.org.pl

Zimowe zajêcia w Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Lenej w
Rogowie

Równie¿ zim¹ odbywaj¹ siê zajêcia w Centrum Edukacji Przyrodniczo- Lenej przy Lenym Zak³adzie Dowiadczalnym SGGW. Wiêkszoæ proponowanych przez w sezonie zimowym zajêæ odbywa siê w oparciu o zbiory Muzeum
Lasu i Drewna. Zajêcia realizowane s¹ po
wczeniejszym uzgodnieniu terminu zajêæ i tematu, wybranego z prezentowanej oferty.
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Klasy I-III szko³y podstawowej
· Mieszkañcy lasów (2 godz.)
· Nocny przyjaciel (2 godz.)
· Pokochaj nietoperze (2godz.)
· Poznajemy drzewa iglaste rosn¹ce w naszym lesie
(2 godz.)
· Tropienie kropelki wody, czyli obieg wody w przyrodzie (2 godz.)
· Wêdrówki ptaków (2 godz.)
· Zwierzêta lene zim¹ (2 godz.)
Klasy IV-IV szko³y podstawowej
· Czy to ptak, czy to ssak? (2 godz.)
· Czy znamy nasze ssaki i ich zwyczaje? (4 godz.)
· Inscenizacja (4 godz.)
· Las i lenicy, czyli co robi lenik w lesie (4 godz.)
· Pokochaj nietoperze (2 godz.)
· Sosna w krajobrazie Polski (2 godz.)
· Ssssssss (2 godz.)
· lady cz³owieka - Spacer m³odego tropiciela (2 godz.)
· Zak³adamy hodowlê owadów (2 godz.)
Gimnazjum
· Biocenoza, czyli jak stowarzyszaj¹ siê ¿ywe organizmy (4 godz.) ,
· Co to jest populacja? (4 godz.)
· Czy nietoperze spotka los tura i tarpana? (2 godz.)
· Czy wybierzemy las? ( 3 godz.)
· Drapie¿nik i ofiary (4 godz.)
· Las i lenicy, czyli co robi lenik w lesie (4 godz.)
· Zwierzêta w sali szkolnej (2 godz.)
Wiêcej informacji:
Leny Zak³ad Dowiadczalny SGGW
Centrum Edukacji Przyrodniczo- Lenej
95-063 Rogów,
tel./fax (0-46) 874-83-74,
cepl@witch.sggw.waw.pl

Zajêcia terenowe
Zielonej Szko³y w
£odzi
Fundacja Zielone Szko³a zaprasza dzieci i m³odzie¿ wraz z
wychowawcami na wiosenne zajêcia
terenowe w Lesie £agiewnickim.
- Gry i zabawy ekologiczne. Medytacje  adresaci: od
przedszkola, czas trwania: 1-2 godz.
- Cztery pory roku. Wiosna  adresaci: od przedszkola, czas trwania: 1-2 godz.
- Szukamy pierwszych oznak wiosny  adresaci:
wszystkie grupy wiekowe, czas trwania: 1-2 godz.
- Roliny wiosenne  adresaci: od II klasy SP, czas
trwania: 1-2 godz.
- Roliny iglaste  identyfikacja  adresaci: od IV klasy SP, czas trwania: 1-2 godz.
- Ekosystem stawu  adresaci: od I klasy gimnazjum,
czas trwania: 2 godz.
- ¯ycie w stawie adresaci: od I klasy SP, czas trwania: 1-2 godz.
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- Badanie jakoci wód stawu  adresaci: od I klasy
gimnazjum, czas trwania: 2 godz.
- Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza (porosty
jako bioindykatory)  adresaci: od I klasy SP, czas
trwania: 2 godz.
- Kierunki w terenie  adresaci: od IV klasy SP, czas
trwania: 1 godz.
- Obserwacja krajobrazu  adresaci: od I klasy SP,
czas trwania: 1-2 godz.
- Robimy ciek i oczyszczalnie  adresaci: od I klasy
SP, czas trwania: 1-2 godz.
- Badanie czynników pogodowych  adresaci: od I klasy SP, czas trwania: 1-2 godz.
Odp³atnoæ za zajêcia wynosi 4 z³ od osoby. Uczestnicy otrzymuj¹ materia³y do zajêæ, drobne pami¹tki i herbatê. Zapisy przyjmowane s¹ pod numerem tel. (42)
659 77 76 (bezporednio w pracowni od godz. 8.00)
lub w sekretariacie szko³y pod numerem tel. 659 00 10.
Wiêcej informacji:
Pracownia Edukacji Ekologicznej przy SP nr 61 w £odzi
ul. Okólna 183, 91-520 £ód
tel. 659 00 10, 659 77 76, kom. 0 601 346 685
e-mail: fund@zielsko.most.org.pl

Wycieczki, zielone szko³y
Bardzo Zielone Szko³y
Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a zaprasza na
Bardzo Zielone Szko³y. Nasze wyjazdy s¹ organizowane do miejscowoci po³o¿onych wród piêknych krajobrazów, czêsto w pobli¿u pere³ek polskiej przyrody 
parków narodowych, krajobrazowych, z dala od zgie³ku i ha³asu miejskiego ¿ycia. Wypoczynek na naszych
imprezach to lekarstwo na stres i zmêczenie, gwarancja odzyskania równowagi fizycznej oraz duchowej.
Omijamy du¿ym ³ukiem kurorty turystyczne, ciekawe,
choæ strasznie zat³oczone centra kulturalno-historyczne. Proponujemy za to wyjazdy do zacisznych i nieznanych, ale bardzo ciekawych pod wzglêdem tak przyrodniczym, jak i kulturowym miejsc.
Zabieraj¹c dzieci i m³odzie¿ na Bardzo Zielone Szko³y organizowane przez Orodek, darujemy im ¿yw¹
wiedzê. Jest to wiedza o lokalnej przyrodzie, naturalnym rodowisku cz³owieka czy sile i piêknie tradycji.
Przyswajana jest ona przez aktywne uczestnictwo i
bezporedni kontakt, podczas którego wiat odbieramy wszystkimi zmys³ami. S¹ to lekcje gdzie nauka staje siê odkrywaniem, a nasze dzieci odkrywcami. Takie
lekcje trudno zapomnieæ.
Program
Proponujemy Pañstwu szeroki wachlarz zagadnieñ i
technik zajêæ w trakcie wycieczki. Podczas Bardzo Zielonej Szko³y nie bêd¹ odbywaæ siê zwyk³e lekcje z zaszytami i ksi¹¿kami (choæ ciekawych ksi¹¿ek nie zabraknie), nie ograniczymy siê równie¿ tylko do zaliczenia ciekawszych zabytków. W czasie wycieczki chcemy zaciekawiæ i zainspirowaæ dzieci i m³odzie¿ do szukania wiedzy w kontaktach z przyrod¹ i ludmi. Prefe-

edukacyjny kameleon marzec 2003

rujemy naukê poprzez zabawê i aktywne uczestnictwo
w warsztatach. Zajêcia proponowane przez nas znakomicie wpisuj¹ siê w zagadnienia cie¿ek miêdzyprzedmiotowych: ekologicznej, zdrowotnej, edukacji
medialnej i edukacji regionalnej.

Miejsca, do których zapraszamy:
W górach: Zawoja, Duszniki Zdrój, Rabka.
Nad morzem: Jastrzêbia Góra i Orzechowo Morskie
Po rodku: Kruszwica, Bachotek k/Brodnicy

Proponujemy:
· warsztaty ekologiczne w terenie (tematyka do wyboru przez nauczyciela)
· warsztaty lene
· poznawanie przyrody (gatunki, siedliska, ekosystemy)
· spotkania z przyrodnikami, pracownikami parków
krajobrazowych
· zajêcia z map¹, biegi na orientacjê
· obserwacja zjawisk przyrody zwi¹zanych ze zmianami dnia i nocy, ruchem Ziemi, barwami wiat³a
· wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze po okolicy
· spotkania z mieszkañcami wsi, twórcami ludowymi,
· zajêcia powiêcone ¿yciu wsi (roliny uprawne i ich
wymagania, praca rolnika)
· zajêcia nt. ekologicznego rolnictwa i zdrowej ¿ywnoci (np. Od ziarenka do bochenka, Jak zrobiæ jogurt?, Czym ró¿ni siê marchewka z uprawy ekologicznej od tej z supermarketu?)
· zajêcia powiêcone zdrowemu stylowi ¿ycia
· poznawanie walorów kulturowych regionu  zajêcia
etnograficzne (gwara, budownictwo, sztuka ludowa,
obyczaje)
· zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc
· slajdowiska i pokazy filmów zwi¹zanych z tematyk¹
wycieczki
· zajêcia plastyczne, dziennikarskie i parateatralne,
· gry, zabawy, ogniska i konkursy
· zajêcia integracyjno-komunikacyjne  polecamy
przede wszystkim klasom pierwszym
Program wycieczki za ka¿dym razem ustalany jest indywidualnie z nauczycielem prowadz¹cym, Dopasowywany jest do wieku uczestników, programu nauczania.
Wszystkie programy s¹ konsultowane z metodykami.
Specjalnie dla klas pierwszych organizujemy zajêcia
integracyjno-komunikacyjno-motywacyjne.
Pamiêtaæ nale¿y, i¿ nie s¹ to typowe wycieczki lecz imprezy o charakterze studyjnym, których g³ównym celem jest poznanie przyrody odwiedzanego terenu. Zale¿y nam równie¿ na wzbudzaniu wród m³odzie¿y szacunku i mi³oci do dzikiej przyrody, co mo¿liwe jest tylko dziêki bezporedniemu z ni¹ kontaktowi.

Wiêcej informacji:
Osrodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a
ul. Próchnika 1 pok. 301, 90-408 £ód
tel. (42) 632 57 51 fax 630 17 49
lub tel. 0 502 514 964
e-mail: info@zieloneszkoly.eco.pl
Informacje dostêpne równie¿ w Internecie:
www.zieloneszkoly.pl
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Wazne informacje
Warsztaty ekologiczne, prowadzone przez dowiadczonych ekonauczycieli, pe³ni¹ oni równie¿ role organizatorów podczas wyjazdu.
W cenê wliczony jest: przejazd w obie strony autokarem klasy standart, noclegi, pe³ne wy¿ywienie, ubezpieczenie NNW, opieka rezydenta nad grup¹, liczne
warsztaty. Najwa¿niejsz¹ us³ug¹ zawart¹ w cenie jest
fachowe przygotowanie programu edukacji ekologicznej, obserwacji przyrodniczych oraz zajêæ o tematyce
regionalnej. Warto o tym pamiêtaæ porównuj¹c wyprawy z innymi ofertami turystycznymi, które czêsto ograniczaj siê jedynie do zapewnienia przejazdu i pobytu w
orodku wypoczynkowym. W cenê wycieczki wliczony
jest pobyt dwóch opiekunów (rodziców lub nauczycieli).

Konkursy
Mój szkolny kolega z Afryki
To ju¿ II edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkó³
podstawowych i gimnazjów. Wielu m³odych ludzi widzi
potrzebê zainteresowania siê trudn¹ sytuacj¹ ludzi ¿yj¹cych w Afryce i chce nieæ im pomoc, dostrzega wartoæ pracy polskich misjonarzy i misjonarek, którzy od
wielu lat maj¹ ogromny wp³yw na rozwój owiaty, opiekê nad chorymi i najbardziej potrzebuj¹cymi.
Prace konkursowe bêd¹ obejmowaæ 6 kategorii: literack¹, muzyczn¹ plastyczn¹, charytatywn¹, dramatyczna oraz scenariusze zajêæ. Po szczegó³owe informacje
o zasadach konkursu oraz kryteriach oceny wraz z ankieta aplikacyjn¹ organizatorzy odsy³aj¹ na stron¹
www.misje.pl. Zakoñczenie konkursu planowane jest
na 1 czerwca 2003 roku.
Wiêcej informacji:
Komisja Episkopatu ds. Misji
ul. Byszewska 1 skr. poczt.112, 03 - 729 Warszawa 4
tel. (022) 679 32 35, fax. (022) 679 32 35 w. 306
e-mail: km@jmisje.pl

Nauczyciel Roku 2003
To ju¿ druga edycja konkursu dla najlepszych nauczycieli. Formularze wniosków o przyznanie zaszczytnego tytu³u Nauczyciel Roku 2003 bêd¹ drukowane w kilku kolejnych numerach G³osu Nauczycielskiego. Nale¿y je wyci¹æ, wype³niæ i wys³aæ na adres redakcji do
po³owy czerwca 2003 r.
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Og³oszenie ostatecznych wyników nast¹pi 10 padziernika w przeddzieñ wiêta Edukacji Narodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Jak w poprzedniej edycji, tegoroczny zwyciêzca konkursu zdobêdzie
laury, nagrodê Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
oraz nagrodê G³osu Nauczycielskiego. Specjaln¹ nagrodê ufunduje równie¿ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.
Wiêcej informacji:
G³os Nauczycielski
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 6/8
www.glos.pl, www.znp.edu.pl

Ptaki blisko nas
Nasza Biebrza w 9 numerze og³osi³a nowy konkurs
Ptaki blisko nas. Nale¿y ciekawie opisaæ ¿ycie ptaków w pobli¿u swoich domów. Obserwacje mo¿na zacz¹æ pod koniec lutego, czêæ ptaków ju¿ w tym okresie zaczyna szukaæ miejsca na gniazdo. Aby wzi¹æ
udzia³ w konkursie, nale¿y przys³aæ na adres redakcji
opis wiosennych zachowañ ptaków, obserwowanych z
podwórka. Mog¹ to byæ: wybór miejsca na gniazdo,
piew, poszukiwania pokarmu, konkurencja miêdzy ptakami i inne ciekawe zdarzenia. Wszystkie prace opisowe mo¿na wzbogaciæ rysunkami, zdjêciami, informacjami dodatkowymi: plany podwórka, mo¿liwoæ dostêpu ptaków do wody i po¿ywienia, zachowanie ludzi wobec ptaków itd. Prace nale¿y nadsy³aæ do koñca kwietnia 2003r. Najciekawsze z nich zostan¹ nagrodzone.
Wiêcej informacji:
Biebrzañski Park Narodowy
Osowiec - Twierdza 8, 19-110 Goni¹dz
tel. (86) 27 20 620
NaszaBiebrza@biebrza.org.pl

IX Sesja Sejmu Dzieci i M³odzie¿y
Zespó³ Organizacyjny Sejmu Dzieci i M³odzie¿y 2003
przy wspó³udziale MENiS organizuje IX Sesjê Sejmu
Dzieci i M³odzie¿y. 460 M³odych Parlamentarzystów 
uczniów gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych
zasi¹dzie w ³awach poselskich w dniu 1 czerwca 2003
r. i poprowadzi dyskusjê o wa¿nych sprawach kraju i
w³asnego rodowiska. Motywem przewodnim IX Sesji
Sejmu Dzieci i M³odzie¿y 2003 jest:  Moja Ojczyzna 
pañstwem demokratycznym. Uczniowie staraj¹cy siê
o mandat pos³a powinni wypowiedzieæ siê w pisemnych
pracach, na jeden z nastêpuj¹cych tematów:
1. Rzeczpospolita Polska pañstwem demokratycznym
- moje oczekiwania a rzeczywistoæ.
2. Uczeñ, rodzic i nauczyciel w demokratycznej szkole.
3. Kobieta i mê¿czyzna w Rzeczypospolitej maj¹ równe prawa w ¿yciu rodzinnym, politycznym, spo³ecznym i gospodarczym  czy ten konstytucyjny zapis realizowany jest w codziennym ¿yciu?
Szko³y zainteresowane udzia³em swoich uczniów w
obradach Sejmu Dzieciêcego powinny przes³aæ najlepsze, wybrane przez w³asne Komisje Szkolne prace, w
terminie do 17 marca 2003 r. do odpowiedniego Regionalnego Zespo³u Organizacyjnego:
- Kuratorium Owiaty w £odzi
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- Delegatury Kuratorium Owiaty w Skierniewicach
- Delegatury Kuratorium Owiaty w Piotrkowie Tryb.
- Delegatury Kuratorium Owiaty w Sieradzu
Z dopiskiem  Prace na Sejm Dzieci i M³odzie¿y.
Do prac nale¿y do³¹czyæ informacjê zawieraj¹c¹ dok³adny adres (z kodem pocztowym i numerem telefonu) szko³y, do której uczêszcza uczeñ, jego wiek oraz
adres zamieszkania.
W terminie do 15 kwietnia 2003 r. Wojewódzki Zespó³
Organizacyjny dokona wyboru 29 pos³ów wed³ug miejsc
mandatowych przypadaj¹cych na województwo ³ódzkie. Lista pos³ów wraz z ich pisemnymi opracowaniami
wybranego przez siebie tematu zostanie przes³ana do
Zespo³u Organizacyjnego w Warszawie, który wska¿e
uczniów zaproszonych do udzia³u w pracach Komisji
Problemowych przygotowuj¹cych materia³y na obrady
plenarne w dniu 1 czerwca 2003 r. Komisje Problemowe bêd¹ obradowaæ w maju 2003r. Do 30 kwietnia 2003
r., do szkó³, których uczniowie uzyskali mandat pos³a
zostan¹ przes³ane informacje na ten temat.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Dzieci i M³odzie¿y oraz
Regulamin Sejmu Dzieci i M³odzie¿y umieszczone s¹
na stronie www.sejm.gov.pl .
Wiêcej informacji:
Wojewódzki Zespó³ Organizacyjny w Skierniewicach
tel. (46) 834 16 38, fax (46) 833 45 61
lub w/w Regionalne Zespo³y Organizacyjne.
http://www.kuratorium.lodz.pl/strony/IX_Sesja.htm

Konkurs na najciekawszy artyku³ o
tematyce przyrodniczej ZIELONE PIÓRO
Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ ka¿dy, kto przele
swoj¹ oryginaln¹, nigdzie nie publikowan¹ pracê. Jego
przedmiotem s¹ popularnonaukowe artyku³y o tematyce przyrodniczej. Mog¹ to byæ np. opisy ró¿nych rodzajów rolin, grzybów lub zwierz¹t, ciekawych miejsc i zjawisk przyrodniczych, sprawozdania z wydarzeñ, polemiki b¹d wywiady. Podstaw¹ oceny nades³anych prac
jest ich poziom merytoryczny, atrakcyjnoæ tematu, forma i jêzyk pracy; na ocenê wp³ywa tak¿e obecnoæ i
jakoæ ilustracji (fotografie, rysunki, mapki).
Konkurs ma charakter cykliczny, teksty mo¿na nadsy³aæ w dowolnym terminie. Ka¿dego roku bêd¹ odbywa³y siê jego dwie edycje. Wyró¿nione teksty bêd¹ publikowane w internetowej, a najlepsze tak¿e w drukowanej wersji naszego nowego Magazynu Przyrodniczego. Dla autorów tekstów zakwalifikowanych do publikacji przewidujemy drobne nagrody - niespodzianki, a
za najlepszy artyku³ w ka¿dej edycji jego autor otrzyma
nagrodê g³ówn¹. W bie¿¹cej edycji jest ni¹ cyfrowy
aparat fotograficzny.
Teksty konkursowe nale¿y przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres: redakcja@salamandra.org.pl lub na dyskietce poczt¹ tradycyjn¹.
Wiêcej informacji:
PTOP Salamandra
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznañ
tel/fax:(61) 843-21-60
e-mail: biuro@salamandra.org.pl
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Spo³eczeñstwo obywatelskie
Konkurs WSiP dla nauczycieli i uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Fundatorem
nagród s¹ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Jury przyzna nagrody w trzech równorzêdnych kategoriach:
10 000 z³ - Nagroda pod patronatem STO dla nauczyciela za najlepszy scenariusz lekcji lub cyklu lekcji,
uwzglêdniaj¹cych tematykê spo³eczeñstwa obywatelskiego i znaczenia organizacji pozarz¹dowych w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego.
10 000 z³ - Nagroda pod patronatem Polityki dla nauczyciela za najlepsze ju¿ zrealizowane lub projektowane przedsiêwziêcie edukacyjne (tj. lekcja lub cykl
lekcji dowolnego przedmiotu, który uwzglêdnia tematykê spo³eczn¹, polityczn¹ i obywatelsk¹ oraz pozalekcyjne dzia³ania edukacyjno-wychowawcze, np. sesja,
seminarium, akcja spo³eczna), w którym publikacja lub
publikacje tygodnika Polityka zosta³y spo¿ytkowane
jako inspiracja, zarzewie dyskusji lub materia³ ród³owy.
5000 z³ - Nagroda od WSiP dla ucznia za artyku³ opisuj¹cy, jak m³odzi ludzie mog¹ w³¹czaæ siê w budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Termin nadsy³ania prac mija 30 czerwca 2003 r. Og³oszenie wyników: 1 wrzenia 2003 r.
Prace nale¿y nadsy³aæ na adres:
konkurs@polityka.com.pl lub
ul. Podwale 5, 00-252 Warszawa
Wiêcej informacji:
http://polityka.onet.pl/162,1102731,1,0,artykul.html

XXXI Ogólnopolski M³odzie¿owy Turniej
Turystyczno Krajoznawczy
PTTK organizuje w tym roku ju¿ po raz trzydziesty pierwszy Ogólnopolski M³odzie¿owy Turniej Turystyczno Krajoznawczy. Celem Turnieju jest popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, aktywnego wypoczynku po nauce oraz sprawdzenie wiedzy i umiejêtnoci turystycznych. Najlepsze dru¿yny w kategorii szkó³ podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych reprezentowaæ bêd¹ województwa w finale centralnym, który odbêdzie siê w dniach 12 - 15 czerwca 2003 r. w
Zduñskiej Woli.
Turniej sk³ada siê z etapów, dla których okrela siê
nastêpuj¹ce terminy :
1. Etap I - przeprowadzaj¹ Ko³a, Kluby PTTK, szko³y w
terminie do 15 marca. Po zakoñczeniu eliminacji szkolnych zg³oszenie wysy³amy do O/PTTK w³aciwego dla
swojego powiatu w terminie do dnia 15 kwietnia 2003r.
2. Etap II - przeprowadzaj¹ oddzia³y PTTK
3. Etap III wojewódzki - przeprowadzaj¹ wspólnie odpowiednie jednostki organizacyjne PTTK oraz inne organizacje - w terminie do 15 maja.
4. Etap IV - fina³ przeprowadza Zarz¹d G³ówny PTTK
12 - 15 czerwca.
W pierwszym i drugim etapie turnieju organizatorzy
wybieraj¹ te konkursy, które s¹ mo¿liwe do przeprowadzenia w warunkach szko³y lub Oddzia³u PTTK.
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W eliminacjach wojewódzkich /etap trzeci/ zostan¹
przeprowadzone nastêpuj¹ce konkursy;
1. Krajoznawczy  pisemny / wiadomoci o województwie podkarpackim /.
2. Wiedza turystyczna i topograficzna  pisemny.
3. Turystyczny marsz na orientacjê.
4. Kolarski tor sprawnociowy.
5. Samarytanka.
6. Turystyczne ABC
7. Karta do kroniki.
Szczegó³owe zasady przeprowadzenia turnieju oraz
poszczególnych konkursów zawarte s¹ w Regulaminie
OMTTK z 2002 roku, który znajduje siê w Oddzia³ach
PTTK
Wiêcej informacji:
http://gosciniec.pttk.pl/07_2002/index.php?co=039 .
Oddzia³ £ódzki PTTK im. J. Czeraszkiewicza
ul. Wigury 12 A, 90-301 £ód
tel. (42) 636 15 09, fax 636 43 70
www.pttk.lodz.pl
cfk@www.pttk.lodz.pl

Przyroda - jestem za!
Centrum Edukacji Ekologicznej Pa³acu M³odzie¿y w
Katowicach zaprasza do udzia³u w XIII Ogólnopolskim
Konkursie Ekologicznym organizowanym pod has³em:
Przyroda  jestem za! Udzia³ w konkursie polega na
samodzielnym i indywidualnym napisaniu pracy na jeden z proponowanych przez Komitet Konkursowy tematów.
Proponowane kategorie tematów:
I kategoria - prace o charakterze naukowo-badawczym
1. Eksperyment biologiczny  organizm a zmiany w
rodowisku.
2. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i l¹dowych
w warunkach naturalnych i zdegradowanych.
3. Fauna i flora przedmiotem terenowej obserwacji
przyrodniczej.
II kategoria - prace o charakterze reporterskim
1. Kontrowersyjny problem ekologiczny w moim miejscu zamieszkania.
2. Krajobraz po przemyle -jak go zagospodarowaæ?
Wizja przysz³oci.
3. Jak broniæ rodowiska naturalnego wykorzystuj¹c
technologie informatyczne XXI wieku.
III kategoria - prace o charakterze literackim i filozoficznym
1. Moje spotkania z przyrod¹ - refleksja ekologiczna.
2. Dlaczego powinnimy chroniæ przyrodê?
3. Wspó³czesny model ¿ycia - zagro¿eniem dla przyrody?
4. Globalizm - za i przeciw.
IV kategoria - edukacja ekologiczna:
1. Interesuj¹ce, nieznane obiekty przyrodnicze mojej
miejscowoci - opracowanie w³asnego materia³u dydaktycznego do wykorzystania w edukacji ekologicznej.
2. Metody rozbudzania wiadomoci ekologicznej - jak
nauczyæ szacunku do przyrody? - Twoje pomys³y.
3. Oddzia³ywanie na emocje pozytywne podstaw¹ edukacji ekologicznej.
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Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. W konkursie braæ mog¹ uczniowie ze starszych klas gimnazjalnych oraz uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Praca konkursowa powinna byæ wynikiem w³asnych przemyleñ powsta³ych na bazie obserwacji zjawisk zachodz¹cych w rodowisku oraz w oparciu o dostêpne pimiennictwo. Tekst pracy konkursowej wraz z dokumentacj¹ nie powinien przekraczaæ 30 stron standardowego maszynopisu. Ostateczny termin przesy³ania prac
up³ywa 30 maja 2003 roku.
Ogloszenie wyników i rozdanie cennych nagród rzeczowych laureatom konkursu odbêdzie siê na specjalnym seminarium naukowym finalizuj¹cym konkurs, planowanym w dniach 24-25 padziernika 2003 roku.
Szesnastu finalistów sesji referatowej uczestniczyæ bêdzie w/w seminarium, na którym zaprezentuj¹ swoje
prace przed jury, zaproszonymi goæmi oraz innymi
uczestnikami konkursu.
Wiêcej informacji:
Centrum Edukacji Ekologicznej Pa³acu M³odzie¿y w
Katowicach
Katowice 40-066, ul. Miko³owska 26
tel./fax (0-32) 251-64-31 wew. 218
http://www.silesia2000.pl/polski/kultura/palac_cee.htm

Konkurs Komisji Europejskiej dla szkó³ na
indywidualne prace plastyczne i rzebiarskie
Komisja Europejska zaprasza wszystkie dzieci z krajów Unii Europejskiej oraz krajów kandyduj¹cych, w
wieku od 5 do 16 lat, do uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla szkó³ w ramach Zielonego Tygodnia
2003. Konkurs ten stanowi czêæ programu konferencji i wystawy, które s¹ corocznie organizowane w czasie Zielonego Tygodnia, w dniach od 2 do 5 czerwca
2003 r. w Brukseli. Tegoroczna edycja tej imprezy bêdzie powiêcona zagadnieniom zwi¹zanym z konsumpcj¹ i produkcj¹, odnawialnymi ród³ami energii i wod¹.
Trzech laureatów w ka¿dej z kategorii konkursowych
otrzyma nagrodê w postaci pobytu w Brukseli, w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna, w czasie
którego bêd¹ mogli uczestniczyæ w wielu atrakcyjnych
imprezach organizowanych w ramach Zielonego Tygodnia.
5 czerwca, w Miêdzynarodowym Dniu Ochrony rodowiska nast¹pi oficjalne wrêczenie nagród, w obecnoci zaproszonych goci, ekspertów d/s ochrony rodowiska oraz przedstawicieli prasy. Po uroczystoci, laureaci zostan¹ zaproszeni do udzia³u w zielonej przeja¿d¿ce po Brukseli, w czasie której bêd¹ mieli okazjê
odwiedziæ zadziwiaj¹ce muzea i wiele innych niespotykanych miejsc. W konkursie mog¹ uczestniczyæ placówki szkolne z pañstw Unii Europejskiej oraz krajów
kandyduj¹cych.
W tym roku, konkurs odbywa siê w dwóch kategoriach:
Konkurs na rysunek wykonany kredkami lub farbami
dla uczniów w wieku od 5 do 10 lat. Uczniowie pragn¹cy uczestniczyæ w tej kategorii konkursu, przeznaczonej dla najm³odszych, powinni przedstawiæ rysunki wykonane kredkami lub farbami, których tematem przewodnim bêdzie woda.
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Konkurs rzebiarski dla m³odzie¿y w wieku od 11 do 16
lat. Prace mog¹ byæ ilustracj¹ dowolnego tematu zwi¹zanego ze rodowiskiem naturalnym, a jedynym warunkiem jest zastosowanie do ich realizacji materia³ów,
które ju¿ raz zosta³y u¿yte. Prace konkursowe powinny
byæ opatrzone szczegó³owym opisem oraz zdjêciami
rzeby, z jej dok³adnymi wymiarami.
Prace konkursowe musz¹ byæ zeskanowane i przes³ane do Dyrekcji Generalnej ds. ochrony rodowiska na
adres strony internetowej http://greenweek.eun.org. Na
tej stronie internetowej zamieszczone bêd¹ równie¿
wskazówki pedagogiczne dotycz¹ce pomys³ów, pomocy naukowych dla nauczycieli oraz róde³ inspiracji dla
m³odych adeptów malarstwa i rzeby pragn¹cych
uczestniczyæ w konkursie.
Organizatorem trzeciej ju¿ edycji konkursu jest Dyrekcja Generalna ds. ochrony rodowiska (http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm) we
wspó³pracy z europejsk¹ sieci¹ Schoolnet
(www.eun.org).
Wiecej informacji:
http://greenweek.eun.org
Pani Alexa Joice
European Schoolnet
e-mail: alexa.joyce@eun.org

Eko-detektyw
Liga Ochrony Przyrody zaprasza do wziêcia udzia³u w
ogólnopolskim konkursie Eko-detektyw. Zadaniem
uczestników konkursu jest ochrona przyrody poprzez:
ujawnianie szkodliwych dzia³añ zapobieganie i interwencje oraz znajdowanie i promocja przyk³adów w³aciwej postawy wobec przyrody. W konkursie bior¹
udzia³ grupy (wraz z instruktorem) zg³oszone do w³aciwego terytorialnie Zarz¹du Okrêgu Ligi Ochrony
Przyrody. W ramach prac konkursowych grupy zg³aszaj¹ dzia³ania opiekunowi i uzgadniaj¹ metody dzia³añ, konsultuj¹ siê z przyrodnikami, prawnikami, dziennikarzami, wspó³pracuj¹ z miejscowymi w³adzami, policj¹, lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja), - zg³aszanie nieprawid³owoci, interwencje, nag³aniaj¹ akcjê, zbieraj¹ informacje.
Efektem tych dzia³añ powinien byæ raport - krótkie podsumowanie prowadzonych dzia³añ (w punktach) lub
reporta¿ na dowolnym noniku i o dowolnej szacie graficznej (reporta¿ prasowy o objêtoci do 10 stron maszynopisu, nie licz¹c materia³u fotograficznego lub wykresów, szkiców itp.; VHS, DVD, CDV - metra¿ od 5 do
15 minut emisji - gotowy reporta¿ lub scenariusz ze
scenopisem),
Prace konkursowe musz¹ byæ opatrzone nazwiskiem i
imieniem autora lub autorów, dok³adnym adresem szko³y, podaniem klasy i wieku autorów, numerem telefonu,
fax. i e-mail szko³y oraz imienia i nazwiska opiekuna
grupy.
Konkurs bêdzie przeprowadzony w nastêpuj¹cych etapach:
· Etap I  okrêgowy: prace nale¿y nades³aæ do Zarz¹dów Okrêgowych LOP do 20 kwietnia 2003 r. (trzy najlepsze zostan¹ zakwalifikowane do II etapu i przes³ane do 20 maja 2003 r. do Zarz¹du G³ównego LOP).
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· Etap II  centralny: sporód nades³anych prac z I etapu G³ówny S¹d Konkursowy dokona oceny prac i wy³oni laureatów pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody Konkursu.
· Fina³ - 14 czerwca 2003 r. - uroczyste og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
Wiêcej informacji:
Zarz¹d G³ówny Ligi Ochrony Przyrody
ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa
tel: (22) 828 65 83
zg@lop.org.pl, info-lop@wp.pl

Dla siebie, dla Ziemi
Zostañ przyjacielem Ziemi
Konkurs jest og³aszany ka¿dego roku z okazji obchodów Dnia Ziemi. Przyjaciel Ziemi to konkurs zadaniowy. Do tej pory odby³o siê 6 ogólnopolskich edycji konkursu. Temat konkursu i zadañ konkursowych zwi¹zany jest z tematem obchodów wiatowego Dnia Ziemi.
W roku 2003 tematem przewodnim jest woda - ONZ
og³osi³o rok 2003 rokiem wody. Konkurs sprzyja nawi¹zywaniu kontaktów, wymianie dowiadczeñ. Wychodzi
naprzeciw potrzebie dzia³añ na rzecz rodowiska. Inicjuje dzia³ania o charakterze lokalnym, skuteczne i anga¿uj¹ce ca³e spo³ecznoci. Szko³y w tym konkursie
przyjmuj¹ role orodków takich dzia³añ.
Do udzia³u w konkursie zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponad-gimnazjalnych,
ko³a zainteresowañ, kluby ekologiczne oraz grupy przyjació³.
Warunki udzia³u w VII Ogólnopolskim Konkursie Zadaniowym s¹ nastêpuj¹ce:
· opracowanie du¿ego plakatu - rozmiar od A0 (841
mm x 1189 mm) do B0 (1000 mm x 1414 mm) promuj¹cego zagadnienia zwi¹zane z wod¹,
· prezentacja plakatu szerokiej publicznoci w Waszej najbli¿szej okolicy (np.: wywieszenie na ogrodzeniu szkolnym, lub w innym dozwolonym miejscu),
· przeprowadzenie sondy ulicznej wród 30 przechodniów, dotycz¹cej dostrzegalnoci plakatu i zrozumienia jego treci (30 ankiet).
· analiza przeprowadzonej sondy,
· przes³anie poczt¹ kompletnego zg³oszenia do dnia
12 marca 2003.
Fina³ konkursu bêdzie mia³ miejsce 22 kwietnia o godz.
13.00 w Bibliotece Narodowej w Warszawie, al. Niepodleg³oci 213
Wiêcej informacji:
www.dzienziemi.pl/htm/konkursy_dla_ziemi.htm
Agnieszka Lepianka - Orodek Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa
tel/fax (22) 822 64 87
e-mail: agnieszkal@oko.com.pl
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Wustawy, muzea
wiat Kawy
Od 23 lutego w Muzeum Miasta Pabianic mo¿na ogl¹daæ wystawê wiat Kawy. Wczeniej wystawa prezentowana by³a w Warszawie. Pabianick¹ ods³onê
wiata Kawy przygotowa³o MMP, Pañstwowe Muzeum
Etnograficzne w Warszawie oraz firma Tchibo.
Na wystawie zgromadzonych jest ponad 100 eksponatów z Etiopii, Egiptu, Turcji, Tunezji, Sudanu i innych
pañstw, s¹ tak¿e eksponaty z Pabianic. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 30 kwietnia.
Muzeum Miasta Pabianic
Stary Rynek, 95-200 Pabianice
tel. (42) 215 39 82, 215 54 87
muzeum@mail.epic.pl

Chrz¹szcze - wystawa przyrodnicza
W Muzeum £owiectwa w Warszawie mo¿na
obejrzeæ wystawê
przyrodnicz¹
Chrz¹szcze.
Eksponaty (700
okazów chrz¹szczy z ca³ego wiata) pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie. Wystawê uzupe³niaj¹ plansze informacyjne i zdjêciowe, a monumentalny model tropikalnego chrz¹szcza d³ugoci
4 m pozwala poznaæ szczegó³y budowy anatomicznej.
Muzeum przygotowa³o specjalne zajêcia edukacyjne,
zarówno dla szeciolatków, jak i uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjów, zwi¹zane z t¹ ekspozycj¹.
Uczniowie mog¹ poznaæ wiat chrz¹szczy, obejrzeæ film,
przewidziano tak¿e elementy twórczej pracy uczestników. Muzeum jest czynne od rody do niedzieli, w godz.
10.00 15.00 (zwiedzanie grupowe po wczeniejszym
uzgodnieniu mo¿liwe jest równie¿ w pon. i wt.) Wystawa czynna bêdzie do 30 marca 2003 r. Bilety w cenie:
3 z³ ulgowe i 5 z³ normalne, czwartki - bezp³atnie
Muzeum £owiectwa i Jedziectwa
£azienki Królewskie w Warszawie
ul. Szwole¿erów 9, 00-464 Warszawa
tel. (022) 628 42 05, fax (022) 628 46 99
mlij@muz-low.com.pl, www.muz-low.com.pl

Co w budkach piszczy
Od 21 marca 2003 r w muzeum w Tomaszowie Mazowieckim ogl¹daæ bêdzie mo¿na wystawê czasow¹ Co
w budkach piszczy ze zbiorów Muzeum Górnol¹skiego w Bytomiu. Jest pierwsz¹ wystaw¹ z serii Z ekologi¹ na Ty - propaguj¹c¹ proekologiczne dzia³ania.
Przedstawia ingerencjê cz³owieka w rodowisko naturalne, najczêciej w obszary intensywnej gospodarki
lenej. Wskazuje najefektywniejsze sposoby pomocy
przyrodzie, polegaj¹ce najczêciej na ochronie natu-
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ralnych stanowisk lêgowych dziuplaków. Zwraca równie¿ uwagê na negatywne aspekty pomocy. Ponadto
wystawa prezentuje na wybranych przyk³adach najczêciej pope³niane b³êdy przy wykonywaniu i zawieszaniu budek, co w konsekwencji prowadzi najczêciej do
zniszczenia lêgu przez drapie¿niki lub przez ró¿ne warunki atmosferyczne. Wystawa przedstawia równie¿
zwierzêta, które s¹ zwi¹zane w wiêkszym lub mniejszym stopniu z budkami ptasimi, i te które pustosz¹
budki. Obok zwierz¹t poznajemy owady, które z ró¿nych powodów zasiedlaj¹ gniazda ptaków, b¹d puste
budki. Znaczna czêæ ekspozycji przedstawia szerszenie i nietoperze. Szerszenie z uwagi na spadek liczebnoci zosta³y objête programem ochronnym, w ramach
którego rozwiesza siê dla nich budki specjalnej konstrukcji. Wystawa bêdzie goci³a w Tomaszowie do 5
maja.
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: (0-44) 724-48-48

wiat motyli
Muzeum Przyrodnicze U£ zaprasza na wystawê czasow¹ wiat motyli w zbiorach Zygmunta liwiñskiego. Cena biletu: 4 i 2 z³. Na zwiedzanie nale¿y umawiaæ siê telefonicznie.
Muzeum Przyrodnicze Zak³adu Zoologii Dowiadczalnej i Biologii Ewolucyjnej U£
90-011 £ód, ul. Kiliñskiego 101 (Park Sienkiewicza)
tel. (42) 6746293, 674-97-90
czynne: wtorek-pi¹tek 10-18, sobota, niedziela 10-14

Publikacje
Ekologia mieszczucha po
raz drugi. Scenariusze zajêæ
ekologicznych.
Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a wyda³ drug¹ czêæ Ekologii
mieszczucha. Atrakcyjne formy edukacji ekologicznej, kilkukrotnie
wznawianego zbioru scenariuszy
zajêæ edukacji ekologicznej dla dzieci
i m³odzie¿y. Ekologia mieszczucha
po raz drugi autorstwa Bogny Stawickiej i Gosi widerek to 45 nowych
scenariuszy zajêæ, pogrupowanych
tematycznie (zwierzêta, las, zdrowy
styl ¿ycia, ¿ycie w miecie).
Adresaci: nauczyciele, edukatorzy
Koszt: 22,50 z³ (przy wiêkszych zamówieniach rabaty)
Dostêpnoæ: wysy³ka pocztowa lub u wydawcy
Wydawca: Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a
ul. Próchnika 1 pok.301, 90-408 £ód
tel. (42) 632 57 51, fax (42) 63 17 49
gosia@zrodla.most.org.pl

str. 13

Poradnik szko³y dla ekorozwoju
Publikacja zosta³a wydana przez Fundacjê Partnerstwo
dla rodowiska w ramach realizowanego programu
Szko³y dla ekorozwoju. Celem projektu jest wzmacnianie roli szkó³ jako orodków lokalnej aktywnoci na
rzecz zrównowa¿onego rozwoju, okrelanie roli podejmowanych przez szko³y inicjatyw w zrównowa¿onym
rozwoju, zbudowanie krajowej sieci najaktywniejszych
szkól dla ekorozwoju. Wydany poradnik zawiera zarówno podstawy teoretyczne, jak i przyk³ady praktycznych dzia³añ, które pozwol¹ zaanga¿owanemu nauczycielowi przekszta³ciæ szko³ê w lokalne centrum inicjatyw. Publikacja jest udostêpniana bezp³atnie, dostêpna w ca³oci równie¿ w internecie: http://www.epce.org.pl/pl/publikacje/poradnik_szkoly_dla_ekorozwoju1.pdf
Adresaci: aktywni nauczyciele
Koszt: bezp³atnie
Dostêpnoæ: wysy³ka pocztowa
Wydawca: Fundacjê Partnerstwo dla rodowiska
ul. Bracka 6/6 , 31-005 Kraków
tel. (12) 422 50 88, 430 24 43, fax 429 47 25
biuro@epce.org.pl, www.epce.org.pl

Poradnik instruktora szkolnych dzia³añ
ekologicznych
Redakcja: Zdzis³aw S. Nitak, Alicja Szarzyñska. Publikacja przeznaczona jest do realizacji programu ekozespo³ów w ramach cie¿ki edukacji ekologicznej. W Poradniku skupiono siê przede wszystkim na realizacji
programu ekozespo³ów w szkole podstawowej  drugim etapie kszta³cenia, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e nauczyciele pracuj¹cy na innych szczeblach kszta³cenia
samodzielnie dokonaj¹ odpowiedniej adaptacji programu w swoich szko³ach, dostosowuj¹c go do mo¿liwoci poznawczych uczniów. W publikacji przedstawiono
wiele przyk³adów rozwi¹zañ metodycznych  planów
realizacji, programów edukacji ekologicznej, scenariuszy zajêæ, inscenizacji, opracowanych przez nauczycieli  instruktorów programu ekozespo³ów.
Wydawnictwo: Fundacja GAP Polska, Olsztyñskie
Centrum Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszenie Program ekozespo³ów  Olsztyn
OCEE przy W-M ODN,
ul. G³owackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel./fax (89) 533 47 63 (informacji udziela Pani Alicja
Szarzyñska)
ocee@wmodn.olsztyn.pl.

Wyprawy z Borsukiem
To seria ksi¹¿eczek dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
Trzy publikacje - Ziemia, Woda, Powietrze opisuj¹
zagro¿enia jakie niesie przyrodzie cywilizacja. Bohaterzy - skrzat i borsuk opowiadaj¹ o ¿yciu i problemach
mieszkañców podziemi, lasów, morza, rzek i wierzcho³ków drzew. Historia, przedstawiona w atrakcyjnej dla
dzieci formie komiksu, wyjania jak chroniæ ziemiê przed
mieciami i wodê przed niebezpiecznymi ciekami. Gra
planszowa, labirynt, krzy¿ówki i zagadki pomagaj¹
utrwaliæ zdobyte wiadomoci, a proponowane zadanie
do wykonania pozwala aktywnie uczestniczyæ w ochro-
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nie przyrody. Wiele ciekawych historii i piêknych bajek
rozwija wyobraniê i kszta³tuje wra¿liwoæ na otaczaj¹cy nas wiat. Ksi¹¿eczki mog¹ stanowiæ pomoc dla
nauczycieli i wychowawców, a tak¿e indywidualnych
odbiorców, którzy pragn¹ zainteresowaæ dzieci sprawami przyrody i w przystêpny sposób przekazaæ wiedzê z dziedziny ekologii. Dziêki dofinansowaniu NFOiGW i WFOiGW w Szczecinie koszt jednego egzemplarza to tylko 3 z³.
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, dzieci
Koszt: 3 z³
Dostêpnoæ: wysy³ka pocztowa
Wydawca: Wydawnictwa Weda
ul. Barnima II 11, 72-122 Stepnica
tel. (91) 41 88 716, 41 88 122
zielarka@eko.wroc.pl

Dydaktyka biologii i ochrony rodowiska
Praca zbiorowa pod redakcj¹ Wies³awa Stawiñskiego.
Podrêcznik obejmuje zagadnienia zwi¹zane z nowoczesnym nauczaniem i kierowaniem procesem uczenia siê biologii (z ekologi¹ i higien¹) i ochrony rodowiska. W ksi¹¿ce przedstawione s¹ wspó³czesne wiatowe tendencje w edukacji biologicznej, rodowiskowej
i zdrowotnej. Zaprezentowane s¹ przyk³ady rozwi¹zañ
dydaktycznych. Publikacja jest adresowana jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich: biologii,
chemii, ochrony rodowiska oraz nauczycieli tych¿e
przedmiotów w ró¿nych typach szkó³.
Adresaci: zainteresowani, studenci,nauczyciele
Koszt: 37.00 z³
Dostêpnoæ: wysy³ka pocztowa, ksiêgarnie
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa,
tel. (22) 695 43 21
pwn@pwn.com.pl, http://www.pwn.com.pl

A. Mackenzie - Ekologia. Krótkie wyk³ady
Seria Krótkie wyk³ady sk³ada siê z kilku ksi¹¿ek z dziedziny biologii i nauk pokrewnych. W serii ukaza³y siê:
Biochemia; Biologia molekularna; Biologia zwierz¹t;
Mikrobiologia, genetyka, Ekologia. Treæ zawart¹ w
ksi¹¿ce mo¿na porównaæ do nowoczesnej formy przewodnika, stanowi uzupe³nienie obszernych ogólnych
podrêczników. Tematy zawarte w w/w publikacji: Wprowadzenie do ekologii; Przystosowanie (adaptacja do
rodowiska, Klimat, Woda, Temperatura, Promieniowanie, Od¿ywianie; Ekologia populacji; Konkurencja; Drapie¿nictwo; Paso¿ytnictwo; Mutualizm; Modele w ekologii; Ekologia behawioralna; Genetyka populacyjna;
Procesy zachodz¹ce w ekosystemach; Wspó³dzia³anie
(zmiany w biocenozach);Wspó³dzia³anie - dynamika;
Biomasa ekosystemów; Eksploatacja populacji; Walka
ze szkodnikami; Ochrona ró¿norodnoci gatunkowej;
Ekologia w rolnictwie; Ekotoksykologia. Ksi¹¿ka przydatna dla studentów kierunków przyrodniczych, , akademii medycznych, nauczycieli szkó³ rednich, uczniów
oraz innych osób maj¹cych kontakt z naukami przyrodniczymi.
Adresaci: zainteresowani, studenci, nauczyciele
Koszt: 31.50 z³
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Dostêpnoæ: wysy³ka pocztowa, ksiêgarnie
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa,
tel. (22) 695 43 21
pwn@pwn.com.pl, http://www.pwn.com.pl

Poradnik lokalnej ochrony przyrody
Pawe³ Pawlaczyk, Andrzej Jermaczek. Aby ochrona
przyrody by³a skuteczna, musi byæ realizowana powszechnie. wiadomoæ potrzeby zachowania pe³ni
ró¿norodnoci przyrody staje siê coraz powszechniejsza. Ochrona przyrody nie jest dzia³alnoci¹ ³atw¹, jest
sztuk¹ bêd¹c¹ ostatnio na etapie burzliwego rozwoju,
³¹cz¹cego siê z przekszta³ceniem starych i formu³owaniem nowych koncepcji. Publikacja kierowana jest do
osób zadaj¹cych pytania; jak skutecznie chroniæ przyrodê wokó³ siebie, jak nawi¹zaæ do wspó³czesnych tendencji ochroniarskich.
Adresaci: zainteresowani
Koszt: 28.00 z³
Dostêpnoæ: wysy³ka pocztowa
Wydawca: Lubuski Klub Przyrodników
ul. 1 maja 22, 66-200 wiebodzin
tel./fax (68) 38 28 236
lkp@lkp.org.pl http://www.lkp.org.pl

Moje rodowisko
Program miêdzyprzedmiotowej edukacji gimnazjalnej
Moje rodowisko umo¿liwia realizacjê wiêkszoci edukacyjnych cie¿ek tematycznych: ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej, europejskiej, filozoficznej, czytelniczo-medialnej. Wydana na ponad 300 stronach A4
publikacja zawiera metodykê wdra¿ania programu oraz
niezbêdne scenariusze zajêæ, karty pracy, materia³y
dodatkowe. Realizacja programu wspomaga kszta³towanie pozytywnego wizerunku szko³y oraz doskonalenie nauczycieli do awansu zawodowego.
Adresaci: nauczyciele gimnazjów
Koszt: bezp³atnie, nale¿y przes³aæ znaczki pocztowe
o wartoci 5 z³.
Dostêpnoæ: wysy³ka pocztowa
Wydawca: Stow. na rzecz Ekorozwoju Agro-Group
ul. Sienkiewicza 40, 15-092 Bia³ystok.
Internetowa wersja opisu programu:
www.eko.pb.bialystok.pl/srodowisko/

El¿bieta Tyralska-Wojtycza - Transport
Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez
doradców metodycznych Wojewódzkiego Orodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i
uczniów starszych klas szkó³ podstawowych oraz szkó³
rednich. Jest przeznaczony równie¿ dla cz³onków organizacji zainteresowanych edukacj¹ ekologiczn¹ w tym
zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, lunych kartonach formatu A4, z których ka¿dy jest odrêbnym elementem ca³oci, sprawia, ¿e opracowanie jest funkcjonalnym rodkiem dydaktycznym w
praktyce szkolnej oraz podczas zajêæ szkoleniowych
dla ró¿nych grup. W zestawie splataj¹ siê dwa elementy: informacyjno-teoretyczny - zawieraj¹cy dane doty-
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cz¹ce zagro¿eñ rodowiska spowodowanych przez motoryzacjê; dydaktyczny - zawieraj¹cy propozycje obserwacji, æwiczeñ, dowiadczeñ, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie,
indywidualnie, z podzia³em na grupy oraz zespo³owo.
Adresaci: nauczyciele, edukatorzy
Koszt: 5 z³
Wydawca: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. S³awkowska 12, 31-014 Kraków
tel./fax: (12) 422 22 64, 422 21 47, 421 88 58
zb@eco.pl http://www.zb.eco.pl

o cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Praca napisana niezwykle komunikatywnym jêzykiem, pozbawiona nadmiaru hermetycznej terminologii naukowej.
Adresaci: studenci kierunków pedagogicznych, nauczyciele, trenerzy edukacji ekologicznej
Koszt: 16 z³
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa
tel. 0 801 351 929 w godz. 8.00-18.00 (pon.-pt.)
fax (22) 695 41 79
http://ksiegarnia.pwn.pl/
wysylka@pwn.com.pl

M. Grodziñska-Jurczak, M. Tarabu³a, Co
ka¿dy uczeñ o mieciach wiedzieæ powinien?
Zestaw æwiczeñ dotycz¹cych problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum. Zestaw æwiczeñ dotycz¹cych problematyki odpadów komunalnych. Pogrupowane tematycznie w czterech rozdzia³ach obejmuj¹cych problematykê iloci
wytwarzanych odpadów komunalnych, metod ich
unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami w miastach i gminach oraz wp³ywu mieszkañców na ni¹. Obok
celu, wykazu potrzebnych pomocy, czasu trwania, miejsca i metod realizacji zajêæ oraz ich proponowanego
przebiegu, w opisie ka¿dego æwiczenia zamieszczone
s¹ równie¿ aktualne dane dotycz¹ce odpadów wraz z
adresami stron internetowych instytucji zajmuj¹cych siê
tematyk¹ odpadów.
Adresaci: nauczyciele, uczniowie
Koszt: 10 z³
Wydawca: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. S³awkowska 12, 31-014 Kraków
tel./fax: (12) 422 22 64, 422 21 47, 421 88 58
zb@eco.pl http://www.zb.eco.pl

M. Grodziñska-Jurczak, M. Tarabu³a - Co
ka¿dy uczeñ o mieciach wiedzieæ
powinien? Poradnik dla nauczyciela.
Materia³ zawarty w zestawie zawiera podstawowe definicje i metody postêpowania z odpadami komunalnymi
oraz ciekawe rozwi¹zania praktyczne prowadzenia lekcji, g³ównie przy u¿yciu aktywnych metod nauczania.
Podane w prosty i przystêpny sposób, do realizacji g³ównie w ramach lekcji przedmiotów przyrodniczych, cie¿ek
miêdzyprzedmiotowych oraz godzin wychowawczych.
Proponujemy po 1 egz. dla ka¿dego nauczyciela.
Adresaci: nauczyciele
Koszt: 10 z³
Wydawca: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
adres: jw.

Dialog z przyrod¹ w edukacji dla
ekorozwoju Ludomiry Domki
Ksi¹¿ka oparta na bogatym materiale badawczym. Podkrela znaczenie edukacji dla powstrzymania pog³êbiaj¹cego siê kryzysu ekologicznego. Autorka podkrela
koniecznoæ zmian w relacji cz³owiek-rodowisko, budowania nowej wiadomoci spo³ecznej w tym zakresie, analizuje pod tym k¹tem system edukacji w kontekcie transformacji ustrojowej w Polsce oraz starañ
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W internecie
Zielony ekran
Pe³na wersja tekstowa programu filmowej edukacji ekologicznej Zielony Ekran, opracowanego przez stowarzyszenie Agro-Group. W ci¹gu roku szkolnego 1999/
2000 program ten by³ skutecznie prowadzony w ponad
60 szko³ach Polski pó³nocno-wschodniej.
Ide¹ Programu Zielony Ekran jest przedstawienie problemów rodowiska przyrodniczego w sposób jak najbardziej atrakcyjny dla m³odzie¿y wychowanej na rzeczywistoci obrazkowej. Program opiera siê na 23 filmach obejmuj¹cych swoj¹ tematyk¹ szeroko pojêt¹
ochronê rodowiska. Z za³o¿enia nie s¹ to filmy czysto
edukacyjne, ale przygodowe filmy dla dzieci i m³odzie¿y, których przes³aniem jest idea ochrony przyrody.
Bezp³atny skrypt z opisem programu Zielony Ekran i
konspektami zajêæ w wersji ksi¹¿kowej mo¿na otrzymaæ po przes³aniu zaadresowanej do siebie koperty A4
z naklejonym znaczkiem pocztowym za 2,60 z³ na adres: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group ul. Sienkiewicza 40 15-092 Bia³ystok.
http://www.eko.pb.bialystok.pl/zielony_ekran/zielony_ekran.htm
Internetowy Biuletyn Polskiej Zielonej Sieci.
Zawiera krótkie charakterystyki spo³eczno-ekonomiczne i najwa¿niejsze problemy ekologiczne dziesiêciu
województw Polski, przedstawione prze orodki regionalne Polskiej Zielonej Sieci. A tak¿e artyku³y merytoryczne napisane w przystêpny, przejrzysty sposób przez
wietnych specjalistów z organizacji wspieraj¹cych
Polskiej Zielonej Sieci, pogrupowane wed³ug wielu kategorii m.in. ochrony powietrza, gospodarki odpadami,
transportu, energii, rolnictwa, edukacji ekologicznej,
prawa ochrony rodowiska, instytucji finansuj¹cych itp.
http://biuletyn.zielonasiec.pl/
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A. Jermaczek, R. Stañko: Ostoje przyrody
Poradnik tworzenia i skutecznej ochrony lokalnych ostoi
przyrody. Konkretne przyk³ady kilkunastu obiektów znajduj¹cych siê pod opiek¹ Lubuskiego Klubu Przyrodników. W poradniku miêdzy innymi: co to jest ostoja przyrody, status prawny, rozpoznawanie miejsc cennych,
co trzeba wiedzieæ by chroniæ, formalne uznanie ostoi,
plany ochrony, jak chroniæ poszczególne rodowiska,
dekalog opiekuna ostoi.
Poradnik jest czêci¹ ksi¹¿ki Ostoje przyrody, któr¹
zakupiæ mo¿na wysy³kowo w Muzeum Przyrodniczym
Klubu Przyrodników w Kostrzynie, (ul. Dworcowa 7, 66470 Kostrzyn n. Odr¹, tel. (95) 752 36 73, mail kostrzyn@lkp.org.pl) w cenie 6 z³
http://www.lkp.org.pl/index_poradniki.html

Scenariusze zajêæ lekcyjnych
dla nauczycieli gimnazjów
W oparciu o pomys³y zajêæ lekcyjnych zaczerpniête z
amerykañskiego Programu GLOBE opracowane zosta³y
scenariusze lekcji z zakresu edukacji ekologicznej dla
gimnazjalistów. Scenariusze poruszaj¹ ró¿ne tematy,
m.in.: Atmosfera - czynniki klimatyczne, Czas, Hydrologia, Klasyfikacja, Pokrycie terenu, badania biologiczne, Klimat, Hydrologia, Zwierzêta.
http://www.gridw.pl/scenariusze/

Fundusze
Aktywna wiosna wolontariuszy
Konkurs dotacji Fundacja J&S Pro Bono Poloniae zachêca grupy wolontariuszy z ca³ej Polski do wiosennej
aktywnoci. Najlepsze projekty, które zostan¹ nades³ane do 21 marca 2003, fundacja nagrodzi dotacjami.
Celem programu Aktywna Wiosna jest promowanie
aktywnoci wród ludzi m³odych, zachêcanie do dzia³ania i rozwijania zainteresowañ, nauka komunikowania i radzenia sobie w trudnych czasach, wzmacnianie
wiêzi miêdzyludzkich i chêci dzia³ania na rzecz spo³ecznoci lokalnych. Zaktywizowanie m³odzie¿y mo¿e
pomóc im w radzeniu sobie z w³asnymi problemami,
uczy przedsiêbiorczoci, otwartoci na ludzi, pomaga
w akceptacji siebie, podnosi poczucie w³asnej wartoci i wiary we w³asnej si³y. Jest alternatyw¹ dla wiata
frustracji i uzale¿nieñ.
Wiêcej informacji:
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
ul. Podchor¹¿ych 83/4; 00 722 Warszawa
tel: (22) 840 83 40, fax: (22) 851 60 93
fundacja@jsprobono.pl, http://www.jsprobono.pl
http://www.jsprobono.pl/html/akt_news.php?kategoria=wiosna2003

Po¿yteczne wakacje
Fundacja Wspomagania Wsi og³asza II edycjê konkursu grantowego Po¿yteczne wakacje. W ramach konkursu finansowane bêd¹ projekty realizowane w czasie wakacji letnich 2003, których beneficjentami bêd¹
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dzieci/m³odzie¿ ze wsi i miasteczek do 6 tysiêcy mieszkañców, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci z by³ych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o
wysokim stopniu bezrobocia. Celem konkursu jest
umo¿liwienie dzieciom/m³odzie¿y, które zostaj¹ na czas
wakacji w swoich miejscowociach, spêdzenia tego
czasu w swojej spo³ecznoci lub gminie w sposób po¿yteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny.
Projekty powinny mieæ widoczne walory edukacyjne,
np. pobudzaæ do rozwoju, rozszerzaæ zainteresowania,
zwiêkszaæ wra¿liwoæ na potrzeby innych, pog³êbiaæ
wiedzê i umiejêtnoci praktyczne oraz pozwol¹ nawi¹zaæ nowe kontakty i zdobywaæ nowe dowiadczenia.
Najlepsze ze zg³oszonych projektów zostan¹ nagrodzone dotacjami na ich realizacjê w wysokoci do 3.000
z³. Preferowane bêd¹ projekty realizowane przez organizacje lokalne, maj¹ce siedzibê na terenie realizacji
projektu. Maksymalny bud¿et dotowanego projektu
wynosi 8 000 z³, za czas trwania - min. 2 tygodnie.
O dotacje mog¹ wystêpowaæ: szko³y i inne instytucje
edukacyjne, organizacje m³odzie¿owe, niepubliczne
instytucje opiekuñczo-wychowawcze, wietlice wiejskie,
gminne orodki kultury, stowarzyszenia, towarzystwa,
fundacje, niepubliczne placówki muzealne i inne organizacje.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y przes³aæ do Fundacji wniosek o dotacjê zawieraj¹cy dane o wnioskodawcy i projekcie w ustalonej kolejnoci. Ka¿da organizacja mo¿e z³o¿yæ tylko 1 wniosek. Nie mo¿na sk³adaæ projektów zg³oszonych w poprzednich edycjach
tych konkursów. Wniosek nale¿y przes³aæ wy³¹cznie
poczt¹ do 15 marca 2003 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Wspomagania Wsi, ul.
Bellottiego1, 01-022 Warszawa z dopiskiem Po¿yteczne wakacje.
Wiêcej informacji:
Jolanta Plater i Robert Milewski
Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa, tel. (22) 636 25 71 - 75,
jplater@fww.org.pl, rmilewski@fww.org.pl.

Dostêp do pomocy prawnej i edukacji prawnej
Dotacje Fundacji Batorego. Do 31 marca 2003 Program
Edukacji Prawnej Fundacji im. S. Batorego przyjmuje
zg³oszenia projektów dotycz¹cych dostêpu do pomocy
prawnej i edukacji prawnej. O dotacje z Programu mogê
staraæ siê organizacje, których jednym z g³ównych pól
dzia³alnoci jest niesienie szeroko rozumianej pomocy
prawnej zajmuj¹ce siê edukacj¹ m³odzie¿y. Warunkiem
uzyskania dotacji bêdzie zaprezentowanie planu wspó³pracy z innymi organizacjami prowadz¹cymi podobn¹
dzia³alnoæ. Termin sk³adania wniosków (nale¿y je sk³adaæ wed³ug ogólnego wzoru obowi¹zuj¹cego w Fundacji Batorego) up³ywa dnia 31 marca 2003, rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w czerwcu 2003.
Wiêcej informacji:
www.batory.org.pl/program/prawny/dostep_do_pomocy.html
Fundacja im. S. Batorego, Program Edukacji Prawnej
ul. Sapie¿yñska 10a, 00-215 Warszawa
tel: (22) 536 02 79, 536 02 40,
prawny@batory.org.pl http://www.batory.org.pl

edukacyjny kameleon marzec 2003

Program M³odzie¿.
Mo¿liwoci finansowania dzia³añ m³odzie¿y w wieku
15-25 lat: wymiany m³odzie¿owe z krajami Unii Europejskiej, przyjmowanie/wysy³anie wolontariuszy, lokalne inicjatywy m³odzie¿owe. Najbli¿szy termin sk³adania wniosków: 1 kwietnia.
Akcja 1 Wymiana m³odzie¿y- spotkania grup m³odzie¿y ró¿nej narodowoci w jednym z krajów europejskich.
Wiek uczestników: od 15 do 25 lat, czas trwania: od 6
do 21 dni, liczba uczestników: od 16 do 60 osób. Udzia³
m³odzie¿y przynajmniej z jednego z krajów UE. Miejsce
realizacji: jeden z krajów uczestnicz¹cych w wymianie.
Akcja 2 Wolontariat Europejski- indywidualne wyjazdy
m³odych wolontariuszy do pracy spo³ecznej w jednym z
krajów europejskich. Wiek uczestników: od 18 do 25 lat,
czas trwania: od 6 do 12 miesiêcy (m³odzie¿ defaworyzowana mo¿e uczestniczyæ w projektach krótkoterminowych od 3 tyg. do 6 m-cy). Wolontariusze z krajów europejskich mog¹ wyje¿d¿aæ tylko do krajów UE.
Akcja 3  Inicjatywy M³odzie¿owe  dzia³ania m³odzie¿y na rzecz spo³ecznoci lokalnej. Akcja sk³ada siê z
dwóch niezale¿nych czêci: Inicjatyw Grupowych oraz
kapita³u Przysz³oci. Wiek inicjatorów i realizatorów
projektów: od 15 do 25 lat, czas trwania: od 3 do 12
miesiêcy, projekty maj¹ charakter lokalny i s¹ realizowane bez udzia³u partnera zagranicznego. Czêæ kapita³ przysz³oci skierowana jest wy³¹cznie do by³ych
uczestników Akcji 2.
Wiêcej informacji:
Punkt Inform. Narodowej Agencji Programu M³odzie¿
Towarzystwo Amicus,
ul. Sienkiewicza 40, 15-092 Bia³ystok
tel. (085) 653-77-53
www.youth.org.pl

Nasz sposób na biedê na wsi
Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Spo³eczno - Ekonomicznych og³aszaj¹ czwart¹ edycjê konkursu na projekt realizowany we wsiach i miasteczkach
do 6000 mieszkañców Nasz sposób na biedê na wsi
czyli co mo¿na zrobiæ za 10 000 z³otych, by ograniczyæ
biedê w naszej wsi, gminie, osiedlu popegeerowskim
?. Udzia³ w konkursie polega na zg³oszeniu projektu,
którego istot¹ bêdzie próba trwa³ego ograniczania biedy, zwalczania przyczyn ubóstwa (w tym bezrobocia),
a tak¿e przeciwdzia³ania pog³êbianiu siê biernoci wobec trudnych sytuacji ¿yciowych. Organizacje - wnioskodawcy musz¹ mieæ swoj¹ siedzibê na terenie gminy, w której projekt bêdzie realizowany. W konkursie
mog¹ wzi¹æ udzia³ organizacje pozarz¹dowe, komitety
spo³eczne, wietlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy wsi, a tak¿e so³ectwa, kluby sportowe, ko³a gospo-
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dyñ wiejskich, i inne organizacje, które wyka¿¹ we wniosku, ¿e potrafi¹ osi¹gn¹æ cel konkursu. Ka¿da organizacja mo¿e z³o¿yæ tylko jeden wniosek. Maksymalna
kwota o która mo¿na siê ubiegaæ wynosi 10 000 z³otych, minimalna 2 500 z³otych. Realizacja projektu powinna siê rozpocz¹æ po 31 lipca 2003 i nie powinna
trwaæ d³u¿ej ni¿ 18 miesiêcy. Opisy projektów nagrodzonych znajduj¹ siê na stronach internetowych:
www.fww.org.pl Konkurs zostanie rozstrzygniêty 10
czerwca 2003. Projekty nale¿y zg³aszaæ do 31 marca
2003 r
Wiêcej informacji:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Justyna Duriasz - Bu³hak
tel. (022) 636 25 70, jduriaszbulhak@fww.org.pl

II edycja dotacji MENiS
MENiS przyznaje dotacje dla jednostek nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych na realizacjê zadañ
pañstwowych w roku 2003:
· opracowywanie i wydawanie publikacji wychowawczych i profilaktycznych;
· realizowanie programów wychowawczych, profilaktycznych, wyrównywania szans edukacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
· organizowanie imprez, festiwali, przegl¹dów, konkursów;
· wspieranie dzia³añ zwi¹zanych z reform¹ oraz podnoszeniem jakoci pracy szkó³ i placówek;
· doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej;
· upowszechnienie, promocja i ochrona praw ucznia;
· organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji;
· realizowanie programów pomocy dzieciom, m³odzie¿y i studentom, niepe³nosprawnym, mniejszociom
narodowym i etnicznym;
· organizowanie olimpiad przedmiotowych, turniejów
i konkursów przedmiotowych;
· organizowanie kolonii dla dzieci i m³odzie¿y polonijnej;
· organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci, m³odzie¿y szkolnej i studentów;
· realizowanie programów edukacyjnych wród uczniów
i studentów w zakresie integracji europejskiej.
Preferowane bêd¹ te organizacje sk³adaj¹ce wnioski,
które uzyska³y rekomendacjê kuratorów owiaty b¹d
samorz¹dów terytorialnych odpowiednio do zasiêgu
tych inicjatyw. Termin II edycji - do 11 kwietnia 2003.
Wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ najwy¿ej 5 wniosków
(ofert) na zadania. Wnioski sk³adane na I edycje winny
dotyczyæ zadañ realizowanych od lutego do maja. Przy
udzielaniu dotacji preferowane bêd¹ organizacje, które funkcjonuj¹ co najmniej jeden rok i przeznaczaj¹ce
na realizacjê zadania minimum 15% ze rodków w³asnych.
Wiêcej informacji:
http://www.men.waw.pl/ - podstrona og³oszenia
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel.: (22) 628 04 61, 629 72 41
minister@menis.gov.pl http://www.men.waw.pl
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Dobre adresy:
W tej rubryce bêdziemy Pañstwu prezentowaæ ró¿ne
sprawdzone dobre adresy. Chcemy podzieliæ siê z
Pañstwem takimi adresami, miejscami gdzie mo¿na z
uczniami wykonaæ papier czerpany, skorzystaæ ze specjalistycznej biblioteki czy poznaæ ciekawe osoby. Polecaæ tu bêdziemy równie¿ adresy internetowe. Zachêcamy do przesy³ania swoich propozycji wraz z krótkim
opisem-uzasadnieniem (1-2 zdania).
Stowarzyszenie ONJATY
ul. Dolna 135, 95-006 Bukowiec, gmina Brójce,
tel./fax.: (42) 214 01 65, onjaty@free.ngo.pl
Proponuje zajêcia ekologiczno-artystyczne, pomoc
dzieciom i m³odziezy z terenów wiejskich.
www.newbelfer.prv.pl/
Ma³y poradnik m³odego nauczyciela
www.szkoly.lodz.pl/
£ódzki Serwer Edukacyjny
http://eduseek.interklasa.pl/
Eduseek - strona dla nauczycieli, uczniów i rodziców

Dodatki do Edukacyjnego kameleona
Razem z numerem otrzymalicie Pañstwo
· Biuletyn niecodzienny  Spo³ecznego Instytutu Ekologicznego
· Bioró¿norodnoæ to nasze bezpieczeñstwo  2 ulotki
· ¯ywnoæ i rolnictwo: czas wybieraæ!  broszurka
· Jeli chcesz w zdrowiu lat do¿yæ licznych jedz ¿ywnoæ z upraw ekologicznych  ulotka
· Wyprawy z Borsukiem  ulotka (dla szkó³ podstawowych)
Pocz¹wszy od nastêpnego numeru, dziêki uprzejmoci Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, do³¹czaæ bêdziemy miesiêcznik Dzikie ¯ycie - powiêcony ochronie dzikiej przyrody.
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Scenariusze zajêæ
Mowa zwierz¹t
Potrzebne pomoce:
Nie trzeba, ale mo¿na wykorzystaæ nagrania z muzyk¹
instrumentaln¹ (smutn¹ i radosn¹), symbole, rysunki
lub fotografie ludzi z twarzami wyra¿aj¹cymi ró¿ne uczucia (np. powycinane z gazet)
Czas trwania:
1 godzina lekcyjna
Miejsce zajêæ:
Dowolne
Cel zajêæ:
Ukazanieuczniom bogactwa rodzajów komunikacji. Nauka uwa¿noci i wiadomego odbierania komunikacji
pozawerbalnej. Rozszerzenie wiedzy o zwierzêtach.
Przebieg zajêæ:
Zaczynamy od zastanowienia siê w jakich jêzykach porozumiewaj¹ siê ludzie: po polsku, po chiñsku, po angielsku...
Iloma jêzykami mówi¹ ludzie? A jak mo¿e dogadaæ siê
Polak z mieszkañcem Boliwii, gdy ka¿dy zna tylko w³asny jêzyk? W jaki jeszcze porozumiewaj¹ siê ludzie?
Strój, mimika, gesty, symbole, zapach, rysunek, muzyka...
Prosimy by ka¿de dziecko powiedzia³o co na wybrany temat znanym sobie jêzykiem czy sposobem porozumiewania. Mo¿e powiedzieæ co po hiszpañsku albo
przekazaæ to gestem lub za pomoc¹ stepowania...
Gdy ka¿dy z uczestników ju¿ siê wypowie, zastanawiamy siê jak porozumiewaj¹ siê zwierzêta. Za pomoc¹ zapachu, koloru, dwiêków, ruchów, kszta³tów, echolokacji, sygna³ów elektrycznych. Na zakoñczenie proponujemy, by uczestnicy zaprezentowali mowê zwierz¹t np. w
formie zagadek. Jedna osoba
przekazuje niezwykle wa¿ne informacje w jêzyku wybranego zwierzêcia, a reszta
klasy odgaduje jakie to
zwierzê.
Gosia widerek
Ekologia mieszczucha po raz drugi
ODE ród³a, £ód¿
2002
Zachecamy Pañstwa do nadsy³ania swoich sprawdzonych scenariuszy z zakresu edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej. Teksty prosimy przesy³aæ mailem na adres gosia@zrodla.most.org.pl lub na dyskietce lub p³ycie CD na adres: ODE ród³a, 90-408 £ód,
ul. Próchnika 1 pok. 301. Nale¿y równie¿ przys³aæ dok³adne dane osobowe autora, tytu³ artyku³u czy scenariusza, zgodê na publikacjê oraz adres, pod który odelemy Pañstwu potwierdzenieopublikowania tekstu w
Edukacyjnym Kameleonie
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