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Listy dla Ziemi

Listy dla ziemi
Â
Do programu Listy dla ziemi zgÅ‚osiÅ‚y siÄ™ cztery placÃ³wki z gminy Stegna:
- ZespÃ³Å‚ Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy (SP - 212 uczniÃ³w, przedszkole -Â 38 dzieci)
- ZespÃ³Å‚ SzkÃ³Å‚ w Stegnie (SP - 138 uczniÃ³w, przedszkole - 28 dzieci)
- SzkoÅ‚a Podstawowa w Jantarze (SP - 82 uczniÃ³w, w "0" - 17 dzieci)
- ZespÃ³Å‚ SzkÃ³Å‚ w Tujsku ( SP - 125 uczniÃ³w, "0" - 23 dzieci)
Â

Bielsko-BiaÅ‚a 22.02.2013

Dzieci z gminy Stegna napiszÄ… Listy dla Ziemi

Stegna znalazÅ‚a siÄ™ w gronie ponad 120 miast i gmin, które juÅ¼ przystÄ…piÅ‚y do najwiÄ™kszej w tym roku akcji
ekologicznej w Polsce. „Listy dla Ziemi” to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-BiaÅ‚ej. W wydarzeniu ma
wziÄ…Ä‡ udziaÅ‚ blisko milion osób w caÅ‚ej Polsce.

GÅ‚ównymi celami Listów dla Ziemi sÄ… edukacja ekologiczna oraz promowanie waÅ¼nego dla samorzÄ…dów tematu segregacji
odpadów i recyclingu. PomysÅ‚, na który wpadÅ‚a bielska fundacja, jest bardzo prosty. Dzieci z gmin, które zgÅ‚osiÅ‚y chÄ™Ä‡
udziaÅ‚u w projekcie, w kwietniu podczas zajÄ™Ä‡ szkolnych na specjalnym ekologicznym papierze (zrobionym z makulatury)
bÄ™dÄ… pisaÄ‡ specjalne listy. Ich tematyka moÅ¼e byÄ‡ zwiÄ…zana m.in. z gospodarkÄ… odpadami, a zatem tematem bardzo dziÅ›
gorÄ…cym ze wzglÄ™du na wchodzÄ…cÄ… w Å¼ycie ustawÄ™ Å›mieciowÄ….

Listy Å‚Ä…czÄ… pokolenia

Listy dzieci zabiorÄ… do domów i przekaÅ¼Ä… je dorosÅ‚ym: rodzicom, dziadkom, wujkom. W ten sposób edukacja bÄ™dzie miaÅ‚a
podwójny wymiar. Uczniowie – chcÄ…c napisaÄ‡ list – bÄ™dÄ… musieli zapoznaÄ‡ siÄ™ z omawianym tematem, doroÅ›li – zawsze
zainteresowani tym, co ich pociechy robiÄ… w szkole – przeczytajÄ… przyniesione prace i razem ze swoimi dzieÄ‡mi bÄ™dÄ… mieli
szansÄ™ zrobiÄ‡ coÅ› dla Å›rodowiska.

Konkurs na najpiÄ™kniejszy list

Akcji bÄ™dÄ… towarzyszyÅ‚y m.in. happeningi, wystawy, konkursy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców. Do szkóÅ‚
trafiÄ… plakaty, filmy i broszury edukacyjne. W oparciu o te materiaÅ‚y kaÅ¼dy nauczyciel bÄ™dzie mógÅ‚ przeprowadziÄ‡ lekcjÄ™
tematycznÄ… i przygotowaÄ‡ uczniów do napisania listów.

ZwieÅ„czeniem akcji ma byÄ‡ konkurs na najpiÄ™kniejszy list. Prace zgÅ‚oszone przez szkoÅ‚y prezentowane bÄ™dÄ… na specjalnym
fanpage’u Listów dla Ziemi (www.facebook.com/listydlaziemi) na Facebooku, a decyzjÄ™, komu przyznaÄ‡ nagrodÄ™ gÅ‚ównÄ…,
podejmÄ… internauci. Co wiÄ™cej, jury zÅ‚oÅ¼one z dziennikarzy i nauczycieli wybierze 10 najlepszych listów, które bÄ™dÄ…

promowane w mediach i pokazywane na wystawach w caÅ‚ej Polsce.

WedÅ‚ug szacunków w akcji ma wziÄ…Ä‡ udziaÅ‚ okoÅ‚o miliona osób w caÅ‚ej Polsce. – Bardzo siÄ™ cieszÄ™, Å¼e gmina
wÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ w naszÄ… akcjÄ™. I Å¼e jest nas juÅ¼ tylu. MyÅ›lÄ™, Å¼e dla nas wszystkich to wielka szansa na to, by wreszcie
coÅ› zmieniÄ‡. Bardzo czÄ™sto mówimy sobie: co ja jeden mogÄ™ zrobiÄ‡? Co da zasadzenie jednego drzewa? Teraz nikt nie bÄ™dzie
juÅ¼ sam. JesteÅ›my ekologicznÄ… druÅ¼ynÄ… narodowÄ…. Niech impulsem do dziaÅ‚aÅ„ bÄ™dzie dzieciÄ™ca wiara i naiwnoÅ›Ä‡
– Å¼e Å›wiat jest dobry i Å¼e razem naprawdÄ™ moÅ¼emy wpÅ‚ynÄ…Ä‡ na rzeczywistoÅ›Ä‡ – podsumowuje, pomysÅ‚odawca akcji
Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej Arka.

WiÄ™cej o akcji moÅ¼na dowiedzieÄ‡ siÄ™ tutaj: www.facebook.com/listydlaziemi.
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