Sprawozdanie z realizacji inicjatywy pt: „ Eko – Decybelek” – spotkanie
z naturą dla dzieci nie tylko z wadą słuchu w wieku szkolnym.
W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz
większego znaczenia nabierają pojęcia: edukacja ekologiczna, ochrona
środowiska. Człowiek od zarania dziejów, korzystając z bogactw naturalnych
wyrządził jej wiele krzywd, które stanowią poważne zagrożenie równowagi
biologicznej. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa,
ginące zwierzęta „ wołają o pomoc”. Ochrona środowiska przyrodniczego jest
koniecznością. Dziecko w wieku przedszkolnym nawiązuje żywy i silny
kontakt z przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania i jej ochrony. Poznanie
przyrody, przeżywanie jej piękna i bogactw, stwarzanie bezpośredniego
kontaktu z nią zapewnia dziecku biospołeczny rozwój. Dlatego należy
dostarczać dziecku możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i
bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Dziecko powinno obserwować ,
badać, eksperymentować. Dzięki temu stosunek dziecka do obiektów
przyrodniczych , ekosystemów stanie się bardziej osobisty. Edukacja z zakresu
ochrony i kształtowania środowiska powinna więc stanowić składową część
działalności opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej nauczyciela. Biorąc pod
uwagę powyższe aspekty w naszym przedszkolu podjęliśmy wspólnie ze
Stowarzyszeniem Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z
Wadą Słuchu „ Decybelek” , współfinansowaną przez Prezydenta Miasta
Białegostoku inicjatywę pt: „ Eko – Decybelek” – spotkanie z naturą dla dzieci
nie tylko z wadą słuchu w wieku szkolnym. Tematyka projektu oscylowała
wokół ochrony środowiska zarówno tego najbliższego jak i w znaczeniu
ogólnym. Dzieci zapoznane zostały ze sposobami dbania o środowisko poprzez
segregacje śmieci, oszczędzanie energii i wody, ochronę lasu. Dowiedziały się
także co ludziom daje czysty las, co można zrobić ze starych nikomu
niepotrzebnych już rzeczy , a także m.in. jak chronić słuch przed szkodliwymi
dźwiękami i racjonalnie wykorzystywać możliwości techniki- komputer. Zajęcia
odbywały się codziennie w okresie od 28.01.-01.02.2013 w budynku
Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.
Kozłowej 25.

Naszym zadaniem mam tu na myśli nauczycieli, wychowawców,
rodziców i opiekunów jest wdrażanie dzieci do jak największej ilości akcji
proekologicznych. Bo być może to one lub ich potomkowie przywrócą naszą
planetę do stanu czystości, gdzie segregacja odpadów, oszczędne korzystanie z
energii i wody oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych planety
stanie się normą. Dlatego też w przyszłości należałoby pomyśleć o stworzeniu
cyklu takich spotkań, gdyż cieszyły się one dużą popularnością wśród dzieci, co
miało swoje odbicie w frekwencji.
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