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Dbajmy o środowisko - to takie proste!

Już 22 kwietnia, po raz 39 na świecie i 19 w Polsce, odbędą się obchody Światowego Dnia Ziemi. To znakomita
okazja, aby po raz kolejny zainteresować dzieci i młodzież ochroną środowiska nie tylko w sposób teoretyczny.
W wielu szkołach zaplanowano wystawy, warsztaty i konferencje poświęcone kształtowaniu ekologicznej
świadomości. Aby propagować ekologiczne idee, organizowane są liczne konkursy – od tych szkolnych i lokalnych, po
ogólnopolskie, obejmujące zasięgiem cały kraj.
Jednym z większych projektów, który znakomicie wiąże się z tematem ekologii jest konkurs „Dbajmy o środowisko to takie proste!”, prowadzony w ramach siódmej już edycji akcji „Tesco dla szkół”. W tym roku odbywa się on pod
patronatem Ministerstwa Środowiska i Polskiej Akademii Nauk oraz przy współpracy z Fundacją Instytut
Nowoczesnej Edukacji. Konkurs rozpoczął się w marcu, a udział w nim zgłosiło już ponad 200 szkół z całej Polski.
Tegoroczne zadanie postawione przed nauczycielami i uczniami szkół podstawowych i gimnazjów to przeprowadzenie
w swojej okolicy działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Młodzi ekolodzy mają tu ogromne pole do popisu –
liczy się pomysł, kreatywność i wiedza. Akceptowane są wszelkie inicjatywy dotyczące szeroko rozumianej ochrony
środowiska np.: szkolna wystawa plakatów, kampania informacyjna, działania na rzecz środowiska lokalnego, dzień
ekologiczny lub badania dowolnie wybranego aspektu ekologii, które odnoszą się do tematyki konkursu w sposób
twórczy. Może być to również projekt związany z lokalnymi problemami gminy lub okolicy np.: badanie lokalnych
rozwiązań dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów czy zbiórka surowców wtórnych.
„Mile widziane są wszelkie autorskie pomysły zarówno na sam temat pracy, jak i sposobu jej wykonania. Zachęcamy
dzieci i młodzież do wdrażania praktycznych rozwiązań, ponieważ wiemy, że dzięki temu lepiej przyswoją wiedzę.” –
mówi Dorota Karwala z Tesco Polska. „A czy jest coś przyjemniejszego, jeśli jeszcze mogą zdobyć cenne nagrody za
włożony wysiłek?”
Główną nagrodą w finale akcji „Tesco dla szkół i dla środowiska” jest wyposażenie pracowni naukowej warte 50
tysięcy złotych. W jej skład wejdą nowoczesne narzędzia edukacyjne.: multitablica z oprogramowaniem do nauki o
środowisku, wizualizer, projektor multimedialny, laptop oraz wiele innych, cennych nagród. Wartość drugiej nagrody
to 30 tysięcy złotych, a trzeciej 15 tysięcy złotych. W finale, nagrody otrzymają również nauczyciele, którzy
przewodzili zwycięskim klasom. Dla nich Tesco przygotowało laptopy, kina domowe oraz aparaty cyfrowe.
Aby zdobyć nagrody, trzeba przede wszystkim zgłosić się do konkursu za pośrednictwem strony internetowej
www.tesco.pl/tds-2009 . W serwisie znajduje się regulamin i formularz zgłoszeniowy. Po wykonaniu pierwszego kroku
potrzebna jest już tylko „burza mózgów” i chęć działania. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 11 maja 2009 r.
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