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,9 pr zyr o d9 dbamY' zdr ow sze zY cie

mamy'' - to haslo towarzYsz4ce kon-

kursowi polqczonemu z dzialal-'iarri
promujEcymi zdrory i proekologicz-
ny styl 2ycia w6r6d uczni6w szk6l

gimnazjalnych oraz tczni6w Zespolu

Szk6l Rolnicze Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Czernichowie. kzy-

etapowy konkurs dla gimnazjalist6w
przygotowany i przeprowadzony ptzez

nauczycieli Zespolu Szk6l Rolnicze

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Czernichowie, odbyl sig w tej szkole
juzpo raz drugi. Patronat nad konkur-
sem objgli: l6zef Krryvorzeka - Staro-

sta Krakowski, fanusz Kahl - Dufski

i Szwedzki Konsul Honorowy, Prezes

NordicHouse oraz Szymon l-Ytek -

W6jt Gminy Czernich6w.
Dzialania w zakresie Prowadzenia

edukacji prozdrowotnej i proekologicz-
nej wynikaj4 migdzy innyrni z tealizacii
planu wychowawczego szk6l. FormY

tych dzialari byw ai 4 b at dzo r62noro dne

i charakteryzujE sig zr62nicowan4 sku-

teczno6ciq. Wa2ne jest, 2eby edukacjg
prozdrowotn4 i proekologiczn4 prowa-

dzi( w spos6b atrakcyjny, kt6ry zain-

teresuje jak najwigkszq Srup7 uczni6w.
Przykladem tego typu dzialart jest ptzy-

gotowanie i przeprowadzenie kilkueta-
powego (dfuzsze oddziatywanie) kon-

kursu o okre6lonej temafce.
Celami konkursu,,O PrzYrodq dba-

my, zdrowsze zycie mamf' bylo: l) za-

interesowanie uczni6w i ich nauczycieli

tematem l4czqcYm dwa waine asPek-

ty: proekologicznY i ProzdrowotnY,
2) wspomaganie mlodziezy w prakrycz-

nym wykorzystaniu zdobytej wiedzy'
3) motywowanie szk6l do Podejmo-
wania r62norodnych dzialrrrt w zakre-

sie pracy z ucznircm,4) Promowanie
osiqgnigd uczni6w i ich nauczycieli, 5)

wdra2anie Scie2ek edukaryjnych i proz-

drowotnej i proekologicznej. Konkurs
przebiegal trzyetapowo. Etap I - szkol-

ny, polegal na rozvmqzanittestu wiedzy,

etap II - migdzyszkolny - na wykona-

niu plakatu ,,MaPa miejsc, kt6re szPe-

cq i zagrazajq w mojej okolicy'' (plakat

wykonywalry zespoly trzyosobowe).
Natomiast etap III - migdzyszkolny,
to turniej wiedzy, w kt6rym braly udziat
r6wniei zespolY trzYosobowe.

Na szczeg6ln? uwagg zasluguje Pla-
kat ,,Mapa miejsc, kt6re szpecE izagra-

zaj4 w mojej okolicyi kt6ry m6gl byi

wykonany dowoln4 technik4. Na mapie

musialy byi umieszczone minimum

trzy fotografre miejsc wymagaj4cych
natychmiastowej interwencji, np. dzi

kie wysypiska Smieci w miejscowo6ci
lub gminie, w kt6rej uczniowie miesz-

kaj4. Dodatkowo plakat powinien byl

zawiera( opis takiego miejsca: gmina,

miejscowo6i oraz opis umo2liwiaj4-
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cy dotarcie do zagrazaj4cego miejsca.
Celem wykonania plakatu bylo: doko-
nanie diagnozy pod k4tem stworzenia
mapy ekologicznych zagroLert w 16z-
nych miejscach w gminie, zwr6cenie
uwagi uczniom na ewentualne zagro-
Lenia, zachgcenie do wyj6cia w teren,
Leby przeprowadzii diagnozg (identyfi -

kacja takich miejsc) oraz sporzqdzenie
dokumentacji (fotografie).

W ocenie plakatu wzigto pod uwa-
gg: liczbg miejsc zaznaczonych na ma-
pie, r62norodnoSi prezentowanych
zagrozen, czytelno6i mapy (mo2liwoSi

identyfikacji w terenie miejsc, w kt6-
rych wystgpujE zagroLenia), estetykg,
kreatywno6i (oryginalno6i mapy) i wy-
b6r techniki zastosowanej do stworze-
nia mapy. Mlodzi ludzie, kt6rzy przy-
gotowali dokumentacjg fotograficzn1
i zaznaczyli na mapie miejsca, kt6re
wedlug nich szpecE i zagraLajE w oko-
licy, wkt6rej mieszkaj4, wykazali sig nie
tylko umiejgtno6ciami dokonl''wania
identyfikacji zagrozeh, ale te2 pomyslo-

woSciq i du24 staranno6cig.
Zwycigski plakat zostal wykonany

przez uczni6w Zespolu Szk6l Podsta-
wowo - Gimn azjalny ch Gimnazjum im.
Wawrzyrica Spytka fordana w Sp1'tkowi-
cach: Adriang Bielak, Aleksandrg Rapacz
i Dominikg Zydto, pod kierunkiem
Katarzyny Folwarskiej - nauczycielki
tej szkoty. Wlr62niono plakaty uczni6w
z Zespolu Plac6wek O6wiatowych
w Wolowicach oraz Zespolu Plac6wek
O6wiatowych w Rybnej. Wszystkie pla-
katy moZna obejrze( odwiedzaj4c ga-
lerig plakat6w na stronie internetowej
szkoly pod adresem: ww'w.czernichow.
edu.pl

Nale2y podkreSlic, 2e wyrnagania
stawiane uczestnikom konkursu obej-
mowaly koniecznoSd posiadania przez
nich uniwersalnych umiejgtno6ci,
umoZliwiaj4cych wykorzystanie wie-
dzy do rozwi4zytvania r62nego rodzaju
problem6w ekologicznych zwi1zanych
z zanieczyszczeniem gleby, wody i po-
wietrza atmosferycznego. Uczestnicy
konkursu musieli wykaza( sig m.in.
umiejgtnoSciami stosowania nabytej
wiedzy do oceny zagrozen Srodowiska
naturalnego, wyja6niania zaleznoici
przyczynowo-skutkowych, tworzenia
dokumentacj i fotografi,cznej, ciekawej
prezentacji wybranych zdjgt na pla-
kacie/mapie zagroLeh ekologicznych,
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wnioskowania o zagrozeniach zdrowia
i irycia czlowieka, wyja6niania prze-
biegu i znaczenia zjawisk i proces6w
zachodz4cych w organizmach ro6lin,
zwierzEt, ludzi i w Srodowisku natural-
nym.

Po przeprowadzeniu trzech etap6w
konkursu, komisja konkursowa wylo-
nila zwycigskie zespoty. I miejsce zajgli
uczniowie z Zespolu Szkolno-Przed-
szkolnego w BrzeLnicy, miejsce II -

uczniowie z Zespoht Plac6wek OSwia-
towych w Kamieniu, a miejsce III
- mlodziez z Zespolu Plac6wek
O6wiatowych w Czernichowie. Patron
Honorowy Konkursu, Pan |. Kahl -

Duriski i Szwedzki Konsul Honorowy,
Prezes NordicHouse, w nagrodg zapro-
sil uczni6w zwycigskiego gimnazjum
do obejrzenia najnowocze6niejszego
systemu grzewczego w Krakowie wy-
korzystuj4cego baterie sloneczne i gaz
(system sterowany jest drogE fal radio-
!\rych).

Po rozstrzygnigciu konkursu wszy-
scy jego uczestnicy wraz z opiekunami
zaproszeni zostali do obejrzenia eko-
baSni,,Zvrycigstwo Kr6la Czysto6ci"
w wykonaniu uczni6w Zespolu Szk6l
Rolnicze Centrum Ksztalcenia Usta-
wicznego w Czernichowie. Po jej za-
koficzeniu chgtne osoby wzigly udzial
w symbolicznym sprz4tania miejsca
zdewastowanego przez Kr6la Bruda-

s6w, a nastgpnie w zniszczonym lesie
posadzono mlode, pigkne sosny.
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Zwycigski plakat wykonany przez uczniow Zespolu Szk6l Podstawowo-Gimnazjalnych Gim-

nazjum w Sp1'tkowicach, fot. A. Marzgcka

Zaproszeni goScie obejrzeli teL pokaz

florystyczny przygotowany w ramach
Akademii Mlodego Florysty. Orygi-
nalne i pigkne wyroby florystyczne
w spos6b profesjonalny zaprezentowa-
li uczniowie Zespolu Szk6l Rolnicze
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Czernichowie. Zdjgcia z pokaza

moLna obejrzei na stronie internetowej

szkoLy.
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Autork4 logo konkursu jest f. Marzgcka,
uczennica kl. II Gimnazjum nr 12 z Od-
dzialami Integracfnymi im. Ksigdza Kar-
dynala Karola Wojtyty w Krakowie.

i( )l( *

Agnieszka Marzgcka - nauczycielka bio-
logii w Zespole Szk6l Rolnicze Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego w Czernichowie.
Ukoriczyla: podyplomowe studia z promo-
cji zdrowia na Uniwersytecie |agielloriskim
(uzyskujqc uprawnienia promotora i edu-
katora zdrowia), studia podlplomowe dla
nauczycieli chemii na Wydziale Chemii
Uniwersytetu |agielloriskiego w Krakowie
oraz Podlplomowe Niestacjonarne Stu-
dium Metodologii Badan Naukowych na
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Posiada uprawnienia Menagera Systemu
Zarzqdzania jako6ci4 Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji (Certyfikat nr 935/I)
oraz uprawnienia Audytora Systemu Zarzy-
dzania fako6ciE Polskiego Centrum Badari
i Cerfrfikacji i Audytora Europen Organi-
zation for Quality (Cerffikat Nr 1202lII).
Ponadto posiada te2 Cert)'fikat ukoriczenia
praktyk zawodowych,,Florysta'i


