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Azbest is Not the Best
Stowarzyszenie podpisa?o umow? z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie, który dofinansuje nasz kolejny m?odzie?owy projekt ekologiczny „Azbest is Not the Best”. Projekt
bedzie realizowany w I polowie 2012 r. Warto?? projektu to 16.400 z?.
Projekt b?dzie po?wi?cony tematyce odpadów niebezpiecznych. Na spotkaniach z m?odzie?? gimazjaln? b?d?
omawiane takie zagadnienia jak: podzia? odpadów powstaj?cych w gospodarstwach domowych, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne (baterie, ?arówki, farby, lakiery, ?rodki ochrony ro?lin, lekarstwa), a
tak?e scharakteryzowanie azbestu wraz z podaniem ?róde? jego wyst?powania. W trakcie projektu wy?onione
grupy m?odzie?y gimnazjalnej b?dzie rozwija? kluczowe kompetencje (wg Zalece? Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si? przez ca?e ?ycie): a) naukowo-technicznych – w
zakresie:
– rozumienia zmian powodowanych przez dzia?alno?? ludzk?,
– odpowiedzialno?ci poszczególnych obywateli,
– wp?ywu nauki i technologii na ?wiat przyrody;
b) uczenia si? – w zakresie:
– dzielenia si? nabyt? wiedz? i umiej?tno?ciami,
– wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiej?tno?ci w ró?norodnych sytuacjach ?yciowych;
c) porozumiewania si? w j?zyku ojczystym i w j?zyku obcym (j?zyk angielski – podstawy);
d) informatycznych – w zakresie:
– komunikacji za po?rednictwem mediów elektronicznych do celów wymiany informacji i uczenia si?,
– prezentowania i wymiany informacji.
Dla realizacji tego za?o?enia planowane jest sporz?dzenie broszury informacyjnej, która za po?rednictwem
m?odzie?y trafi do mieszka?ców. Propagowanie odpowiedzialnej gospodarki odpadami azbestowymi i
niebezpiecznymi w celu zapobiegania negatywnym oddzia?ywaniom na ?ycie i zdrowie ludzi oraz ?rodowisko.
Dla realizacji tego za?o?enia planowane jest sporz?dzenie broszury informacyjnej, która za po?rednictwem
m?odzie?y trafi do mieszka?ców. Propagowanie odpowiedzialnej gospodarki odpadami azbestowymi i
niebezpiecznymi w celu zapobiegania negatywnym oddzia?ywaniom na ?ycie i zdrowie ludzi oraz ?rodowisko.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki realizuj?c projekt edukacji ekologicznej AZBEST is NOT the BEST
zaprasza uczniów Gimnazjów z terenu gminy Zielonki do udzia?u w konkursie fotograficznym w nast?puj?cych
kategoriach.
a. Co kryj? dachy?
b. Obserwacje ?wiadomego obywatela.
Prace mo?na zg?asza? do 31.05.2012. Szczegó?y konkursu w regulaminie.
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