„Hej, Eko-Łowickie” w ekopracowni w Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu” to tytuł projektu, dzięki któremu Gimnazjum nr 2 zostało
laureatem Konkursu na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja
wymarzona ekopracownia”. Kolejną edycję tego konkursu ogłosił w 2014 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
(http://www.wfosigw.lodz.pl/, www.zainwestujwekologie.pl). Pracownia została
stworzona przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi.
Projekt „Hej, Eko-Łowickie” w ekopracowni w Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu” obejmował w swej treści zaplanowanie i utworzenie
szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze
techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie
w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu
zasobów pracowni. Jednym z założeń projektu był remont i odnowienie
pomieszczenia nowopowstającej ekopracowni. Prace nad realizacją zadań
rozpoczęły się już podczas wakacji w 2014 r., kiedy to nauczyciele wraz z firmą
remontową zmodernizowali przygotowane pomieszczenie.
Ekopracownia
ma sprzyjać rozwojowi młodych talentów, przyczynić się do zainteresowania
uczniów naukami przyrodniczymi i zainspirować młodzież do podejmowania
działań na rzecz środowiska naturalnego.
Wartość ogólna tego zadania to kwota 38.445,00 zł, z czego wkład
własny szkoły to 2.500,00 zł (kwota pochodzi z funduszu Rady Rodziców),

a ok. 93% wartości projektu to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Owa kwota
dofinansowania to 35. 945,00 zł, a podział tych środków na wyposażenie jest
następujący:
 pomoce dydaktyczne do edukacji przyrodniczej i ekologicznej –
11.255,10 zł,
 sprzęt multimedialny i komputerowy – 14.716,00 zł,
 wyposażenie pracowni – 9.431,14 zł,
 kwiaty – 542,81 zł.
Na pomoce dydaktyczne składają się: mikroskopy, preparaty
mikroskopowe (szkiełka nakrywkowe i podstawowe, narzędzia preparacyjne)
zestaw do badania wody, gleby i powietrza, CD-ROM – pakiet edukacyjny
biologia/chemia G1,G2,G3, modele komórki roślinnej, zwierzęcej, szkielet
człowieka, model tułowia człowieka, dygestorium. Sprzęt audio video,
komputerowy i fotograficzny to: projektor multimedialny, laptopy, aparat
fotograficzny, tablica interaktywna, wizualizer. Pracownia została doposażona w
nowe meble i dodatkowe elementy: trzyosobowe stoliki uczniowskie
z krzesełkami, tablicę zieloną, stół demonstracyjny, fototapetę, rolety okienne,
szafki i regał na książki, trzyelementową tablicę informacyjną, a uzupełnieniem
są rośliny doniczkowe: Sanseveria Trifasciata, Nephrolepis, Zamioculas,
Calathea.
Pracownia będzie wykorzystywana między innymi do prowadzenia zajęć
edukacyjnych z biologii, fizyki i chemii dla ucznia słabego oraz uzdolnionego,
do zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z ww. przedmiotów,
do spotkań członków Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego
„Pelikaniątka”, Klubu rowerowego „Wen – tyle”, Szkolnego Koła Ligii
Ochrony Przyrody, do realizacji programu ekologicznego (w tym realizacji
zadań Klubu Młodego Ekologa), a także do zebrań Rady Pedagogicznej i zebrań
z rodzicami. W pracowni będą organizowane szkolne konkursy, akcje i wystawy
o tematyce ekologicznej. Autorami i koordynatorami projektu „Hej, EkoŁowickie” w ekopracowni w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu”
są nauczyciele: pani Agnieszka Mrowiec i pan Maciej Trojanowski.

