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Projekt edukacji ekologicznej w klasach IV-VI, gimnazjum oraz szko ach rednich 
 

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych w gminie 
 
Proponujemy Pa stwu udzia  w projekcie przybli aj cym problemy kszta towania przestrzeni 
i krajobrazu w naszym najbli szym otoczeniu. Ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazu 
jest obecnie naszym podstawowym celem w ochronie rodowiska. O ile dzia ania na polu 
ochrony powietrza, gleby i wody mog  doprowadzi  nawet w krótkim czasie do istotnej poprawy 
ich stanu, to zniszczenia w rodowisku naturalnym i zabudowa krajobrazu pozostawi  trwa e 
lady na dziesi tki lat. Ze wzgl du na ywio owy , wyk adniczy wzrost urbanizacji terenów na 

ca ym wiecie, równie  w Polsce, problem dewastacji walorów przyrodniczych i krajobrazu  
urasta  do rangi najwa niejszego problemu rodowiskowego w obecnej dobie. Konieczna jest 
wi c dog bna, d ugofalowa edukacja ekologiczna w tym zakresie.    
 Celem projektu jest edukacja ekologiczna m odzie y w ró nym wieku, od szko y 
podstawowej (klasy IV-VI) poprzez gimnazjum, po szko y rednie. Uwa amy, e zrozumienie 
powy szych problemów przez m ode pokolenie b dzie najlepszym gwarantem ochrony przyrody 
i krajobrazu na szczeblu lokalnym. M odzie  nie tylko stanowi nasz  przysz , ale 
odpowiednio przygotowana ju  teraz mo e skutecznie przyczyni  si  do przemy lanej  ochrony 
przyrody i krajobrazu w swoim otoczeniu. 
 Proponowany program edukacyjny oparty jest na du ym do wiadczeniu autora projektu, 
który posiada równie  rozleg  praktyk  w zakresie inwentaryzacji walorów przyrodniczych oraz 
wprowadzania ich do studiów zagospodarowania i planów miejscowych w wielu gminach.  
 Projekt jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska 
i Gospodarki Wodnej, dlatego warsztaty s  bezp atne.  
 
 W ramach warsztatów zostan   przedstawione nast puj ce zagadnienia: 
 

 wskazanie zagro  dla rodowiska przyrodniczego i krajobrazu w gminach 
 nauka zasad zagospodarowania przestrzeni uwzgl dniaj cego ochron  zasobów 

przyrodniczych 
 pokazanie pozytywnych i negatywnych przyk adów kszta towania krajobrazu 

w najbli szym otoczeniu 
 kszta towanie postaw obywatelskich wobec zagadnie  ochrony przyrody 

 
czas realizacji projektu: 14.09.2015 - 10.11.2015 r. 
 
forma: warsztaty 
liczba uczestników: grupy 15 osobowe 
czas: 2 godziny lekcyjne 
  
kontakt:  Anna Rafi ska, tel. kom.: 504-055-167  lub  e-mail: arafin@interia.pl   
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