TRADIČNĚ A NETRADIČNĚ

….. to je název nového
projektu, který na škole realizujeme v oblasti environmentální výchovy.
Projekt představuje aktivitu školy v oblasti EVVO, která si klade za cíl
upevnit a posílit základní kameny environmentálního vzdělávání výchovy a
osvěty, na kterých je obecně EVVO založeno a bez kterých nelze realizovat
rozvoj průřezového tématu na žádné škole. Chceme zopakovat některé prvky, které ve škole
v minulosti proběhly a staly se velmi oblíbené u žáků a veřejnosti. A naopak, chceme zavést
do EVVO nové alternativní prvky, se kterými si žáci na naší škole setkají poprvé. Naším cílem
je v současné době podpořit tyto aktivity doplněním vhodných pomůcek, netradičních
pracovních činností, které žáky nejenom zabaví, ale též nadchnou pro další vzdělávání v této
oblasti.
Výsledkem tohoto projektu je tedy nejenom popularizace alternativních metod výuky
EVVO, ale též rozvoj chování šetrného k životnímu prostředí a jednání žáků i rodičů,
zaměstnanců naší školy, která se projeví v kladném vztahu k přírodě, okolí i lidem.
Projekt začal koncem března, kdy jsme na škole pořádali netradiční velikonoční dílny
pro rodiče a naše žáky. V dubnu jsme oslavy Dne Země oslavili prací. Žáci školy se již tradičně
účastnili jarního úklidu města. Úklid byl rozplánován do 3 dnů, kdy každá třída měla za úkol
uklidit určitou část města. Práce byla nelehká a žáci si uvědomili, co práce dá sesbírat
odhozené odpadky, a tak doufejme, že již žádné nebudou odhazovat. Projekt dále zahrnuje
školní ekologickou soutěž, která bude probíhat v červnu. V červnu také proběhnou
projektové dny zaměřené jak jinak, než na environmentální výchovu. Důležitou součástí
projektu je postupná revitalizace školní zahrady.
Náš projekt uspěl v těžké konkurenci dalších 77 projektů, které byly podány ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje do Programu podpory environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2012. Podpořeno bylo celkem 26 projektů. Na
realizaci projektu Krajský úřad přispěje částkou 25 000 Kč. Celkové náklady projektu jsou
naplánované na 30 000 Kč.
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