Zielone lekcje – zajęcia dla małych i dużych pasjonatów przyrody

Zielone Lekcje – zajęcia dla małych i dużych pasjonatów przyrody- program
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu

Program Zielone Lekcje – zajęcia dla małych i dużych pasjonatów przyrody
realizowany był we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej w formie zajęć
edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych, słuchaczy
uniwersytetów III wieku. Zrealizowany w okresie od marca do listopada 2019r.

Celami programu są:
•

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

•
Dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie, obserwowanie
zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią
naukową.
•
Kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej
wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia.
•

Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego.

•
Uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym
środowisku.
•
Zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływy działalności człowieka
na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i
roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

Program swoim zasięgiem objął teren województwa kujawsko-pomorskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem miasta Włocławek.
Zajęcia odbywały się w sali edukacyjnej WCEE wyposażonej w sprzęt
multimedialny oraz wystawę przyrodniczą „Przyroda Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej”, parkach miejskich, placówkach oświatowych, na terenach
zielonych miasta.

Dzięki dotacji WFOŚiGW w Toruniu możliwe było:
1.

Zatrudnienie osób prowadzących zajęcia,

2.
Zakup materiałów zużywanych przez uczestników zajęć w trakcie ich
trwania : karty pracy, torby bawełniane, kleje, nożyczki, kredki, farby, markery,
pędzle, formy silikonowe do świec, wosk, donice, ziemię, gry i zabawy
edukacyjne.
3.
Pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych i internetowych, obsługi
informatycznej, opłat pocztowych i kurierskich, zakup materiałów biurowych,
ubezpieczenia
4.

Opracowanie i druk czasopisma Ekowieści – 2000 egzemplarzy.

Zajęcia realizowane w ramach programu obejmowały 3 główne bloki
tematyczne: czyste powietrze, bioróżnorodność i gospodarkę odpadami. Do
końca października z oferty WCEE skorzystało …. uczestników, którzy zdobyli
wiedzę na temat stanu przyrody i środowiska. Uzyskali informacje na temat
zasobów środowiska. Wśród beneficjentów widoczna jest zmiana postaw w
stosunku do najbliższej przyrody, dzięki czemu zdobyli umiejętności
dokonywania mądrych codziennych wyborów.

