Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć
przyrodniczych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów
wiejskich. Celem projektu jest budowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za
środowisko naturalne własnej okolicy i kraju, jak również szacunku dla otaczającej ich
przyrody.

– Chcemy zachęcać dzieci do przygody, uważnego obserwowania świata, odkrywania i
dostrzegania jego wspaniałości, a także rozwijania talentów pisarskich, fotograficznych,
dziennikarskich i redaktorskich – mówi Beata Pawlikowska, znana podróżniczka i pisarka,
ambasadorka projektu.
Realizacja zajęć jest podzielona na trzy etapy. Etap I odbywa się przed rozpoczęciem
zielonych szkół w wybranych parkach narodowych. Uczniowie dowiadują się o celach
projektu, jego założeniach i programie. Drugi etap to 5-dniowe zajęcia praktyczne w parku
narodowym, zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania uczniów. Podczas zajęć,
uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, uczestniczą w zajęciach terenowych i
doświadczeniach przyrodniczych. W aktualnej edycji zielone szkoły w ramach projektu będą
realizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. dla uczniów szkół podstawowych oraz
od września do listopada 2015 r. dla gimnazjalistów. Ostatnia faza projektu to zajęcia
pozalekcyjne, podczas których uczniowie przygotują pracę konkursową na zakończenie
projektu „Misja Przyroda”.
Dla nauczycieli-koordynatorów zapewnione jest także szkolenie metodyczne, w ramach
którego zostają oni przygotowani do prowadzenia zajęć oraz zapoznają się z materiałami
dydaktycznymi.
Oprócz szkół, w projekt włączone są także inne podmioty – gminy oraz parki narodowe.
Zadaniem gminy jest zgłoszenie szkoły do realizacji projektu, jak również wskazanie
nauczyciela-koordynatora oraz minimum trzech dodatkowych opiekunów na czas wyjazdu na
zieloną szkołę. Parki narodowe, jako partnerzy projektu, udostępniają bazę dydaktyczną,
według możliwości – także noclegową oraz zapewniają prowadzących zajęcia.
We wcześniejszych edycjach projektu, które były realizowane w 2013 i 2014 roku w 10
parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 1100 uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie
uczniowie mieli okazję poznać bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska
przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej.

– Po zakończeniu zajęć w terenie, przeprowadzamy ankiety wśród uczniów. Jak pokazały

wyniki, niemal każdy uczestnik zielonej szkoły (99%) pogłębił swoją wiedzę i dowiedział się
czegoś nowego o parku narodowym. Natomiast blisko 82% z nich poznało zwierzę, roślinę
czy zjawisko przyrodnicze, którego wcześniej nie znało. To uświadamia nam, jak ważna jest
edukacja przyrodnicza młodzieży oraz pokazuje, że nasze działania mają sens i przynoszą
wymierne rezultaty – mówi Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji EFRWP.

Projekt „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest
dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii.

