Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy,
jak dbać o środowisko, w którym żyjemy

Jak nauczyć dzieci tego, by dbały o przyrodę,
by myślały odpowiedzialnie i globalnie o przyszłości
świata, jak chronić dalsze pokolenia przed chorobami
cywilizacyjnymi?

Dzieci są czystą tablicą!
Dzieci są czystą ekologicznie kartą, na której możemy
wypisać dowolne idee, wartości, postawy. Ich naturalne
zainteresowanie tym, co dzieje się wokół nich sprawia,
że chętnie słuchają o ptakach, zwierzętach, przyrodzie od
najmłodszych lat. W wieku przedszkolnym, szkolnym
zadają tysiące pytań i gromadzą uzyskiwaną wiedzę
w określone schematy. Jednym z nich jest EKOLOGIA.

Dzieci w okresie szkolnym przynoszą te informacje
do grupy i konfrontują z innymi i nagle okazuje się,
że różnice w posiadanych informacjach, zachowaniach
rodziców i ich samych są ogromne.
U Jasia segreguje się śmieci, używa ekologicznych toreb
i protestuje przeciw wycince drzew w sąsiednim parku.
Natomiast rodzice
Marysi nie używają toreb
wielokrotnego użytku i za każdym razem gdy robią zakupy
w supermarkecie, biorą nowe reklamówki, bo mogą się
przydać, w lesie łamie się gałęzie na ognisko.

Wiedza
nabywana
w szkole
jest
przez
dzieci
zinternalizowana, czyli osiada w nich na zawsze. To,
co stanie się teraz z ekologicznym schematem będzie miało
wpływ na ich dalsze funkcjonowanie w dorosłości. Dlatego
mądry zadanie szkoły polega na tym, by wyrównać wiedzę
uczniów i by Marysia wróciła do domu z pytaniem,
dlaczego inni mają trzy kosze w domu, a oni tylko jeden…
Dzięki tej szkolnej edukacji Marysia ma szansę stać się
nauczycielem prawidłowych zachowań dla swoich
rodziców, bo w kwestii ekologii stała się lepszym
ekspertem.
Nie wstydźmy się tego, że możemy nauczyć się od swoich
dzieci, jak dbać o przyrodę, jak myśleć odpowiedzialnie
i globalnie o przyszłości świata, jak chronić dalsze
pokolenia
przed
chorobami
cywilizacyjnymi.

Na co oprócz edukacji może postawić szkoła? Jakie
zielone rozwiązania może wprowadzić, by być bardziej
eko? Poniżej klika prostych wskazówek jak działać na
rzecz rozwoju postaw ekologicznych.
Wykorzystujemy opakowania, kartony, niezużyte kartki
z zeszytów, stare sprawdziany, czy gazety na lekcjach
plastyki – pozwolą zaoszczędzić papier, a co za tym idzie –
drzewa. Z powierzchni Ziemi znika 1 hektar lasu na sekundę
- jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700
kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys.
ludzi.
Drukujemy dwustronnie – dzięki temu w prosty sposób
można ograniczyć zużycie papieru do druku o 50%.
Organizujemy kiermasz podręczników – podręczniki od
starszych klas mogą posłużyć jeszcze innym.
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Pamiętamy o dokręcaniu kranów – jeśli kapie z niego
1 kropla raz na sekundę to w ciągu godziny uzbiera się 0,72 l
a rocznie będzie to już 6220,4 l, możecie w tym celu
przygotować specjalne „przypominajki” w formie obrazków,
napisów, które nie pozwolą zapomnieć o oszczędzaniu wody
i zakręcaniu kranów.
W toaletach zainstalujemy baterie z czujnikiem rąk lub
czasowym przepływem wody oraz spłuczki dwudzielne bądź
z funkcją „stop” - pozwolą one zaoszczędzić połowę
zużywanej w toaletach wody.
Nasi uczniowie są strażnikami energii – to dzieci są
odpowiedzialne za pilnowanie, czy w salach nie zostało
niepotrzebnie zapalone światło.
Wyłączamy
nieużywane
komputery
w pracowni
informatycznej.
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Zachęcamy do poruszania się pieszo, rowerem,
korzystania z transportu publicznego – dzięki temu
w znaczny sposób ogranicza się emisję CO2 a dodatkowo
spacer na pewno wpłynie pozytywnie na zdrowie.
Organizujemy
zbiórkę
elektrośmieci
i zachęcamy
okolicznych mieszkańców do udziału.
Modernizujemy
oświetlenie
–
tak,
aby
było
energooszczędne i bezpieczne dla uczących się w szkole
dzieci.
Ustawiamy na korytarzach osobne pojemniki do segregacji
odpadów – aby zachęcić uczniów do segregowania śmieci
można też przeprowadzić kampanię promującą recykling
albo zorganizować warsztaty edukacyjne.
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