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Wykłady prof. dra Edgara Klose
 Uczniowie mieli przyjemność wysłuchać wykładów

dotyczących zagrożeń klimatycznych, byli i są nadal
pod ogromnym wrażeniem pasji i zaangażowania pana
Profesora w problem klimatyczny naszej Planety.

 Zobrazowane w trakcie prezentacji konsekwencje
dalszych nieprzemyślanych działań człowieka,
prowadzących do degradacji środowiska na długo
pozostaną w ich pamięci.



Wykład pana Józefa Kruczkowskiego

 Bardzo zaciekawił licealistów wykład prowadzony
przez Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp.

 Uczniowie nie tylko otrzymali pakiet wiedzy
dotyczącej odnawialnych źródeł energii jako
czynników chroniących klimat oraz zasobów tych
źródeł w województwie lubuskim, ale także wskazówki
jak wiele można i trzeba zrobić, aby zwiększyć ich
zasoby i w ten sposób przyczynić się do ograniczenia
zmian klimatycznych.





Program „Młodzież bada” -
dr Hendrik Stiemer

 Wiele emocji wywołała również prezentacja tego
programu.

 Pan doktor przedstawił wyniki bardzo ciekawych prac
badawczych uczniów swojego liceum.

 Projekt ten rozbudził w uczniach kostrzyńskiego
liceum pragnienie zwiększenia udziału doświadczeń,
eksperymentów w procesie uczenia się.



Dąb symbolem współpracy między ZS w 
Kostrzynie a Einstein-Gymnasium

 Uwieńczeniem tej części konferencji było wspólne 
posadzenia dębu jako symbolu nawiązania współpracy 
między  szkołami.



Seminarium szkoleniowe –
dr Tatyana Karasyova

 Po szczegółowym omówieniu budowy i funkcji
poszczególnych elementów aparatu PlantVital 5000 przez
panią doktor, uczniowie samodzielnie przeprowadzili
doświadczenia pomiaru intensywności fotosyntezy w
materiale pobranym z liści różnych gatunków roślin.

 Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem jak łatwo i
skutecznie można zbadać efektywność tak
skomplikowanego procesu jakim jest fotosynteza.

 Dzięki temu doświadczeniu mogli ugruntować swoją
wiedzę na temat tego procesu oraz znaczenia roślin w
zatrzymaniu katastrofy klimatycznej.





Wyjazd do liceum w Neuenhagen
 W pierwszych dniach wakacji grupa uczniów wybrała

się z rewizytą.

 Fascynujące było dla nich to, że przełamując bariery
językowe wspólnie z uczniami tej szkoły
przeprowadzili badania na aparacie PlantVital5000.

 Koledzy z liceum podzielili się z nimi
dotychczasowymi wynikami badań na aparacie Plant
Vital 5000.

 Byliśmy zachwyceni wyposażaniem pracowni i
możliwościami przeprowadzania tak różnorodnych
eksperymentów.





Zwiedzanie Einstein-Gymnasium
 Zachwyt ten był jeszcze większy po wizycie w

planetarium zaprzyjaźnionej szkoły w Neuenhagen
oraz po wysłuchaniu koncertu przygotowanego przez
szkolny zespół muzyczny.



WNIOSKI:
 Uczestnictwo w projekcie uświadomiło uczniom

Liceum w Kostrzynie zagrożenia klimatyczne dla
przyszłości naszej Planety oraz konsekwencje
wywołane przez zmiany klimatyczne, za które niestety
w zdecydowanej mierze my ludzie jesteśmy
odpowiedzialni, ale także pokazało, że ten proces
degradacji można zatrzymać, zminimalizować i
jeszcze nie jest na to za późno, aczkolwiek czasu jest
niewiele.



 Udział w projekcie uwrażliwił licealistów i nauczycieli
na problemy klimatyczne, nie tylko za pomocą słów,
ale też dzięki eksperymentom,

 Zagadnienia te są nadal poruszanych na lekcjach
edukacji ekologicznej.

 Uczniowie przygotowują a potem przedstawiają
prezentację dotyczącą klęsk i katastrof ekologicznych,
poruszane tematy to np.: ”Topnienie lodowców”, „Cały
świat płonie”, „Huragany”,” Katastrofy tankowców” i
inne.



 W prezentacji dotyczącej „Katastrof ekologicznych w
Polsce” Michał uczeń klasy II BCP podkreślił
aktualność Raportu U Thanta z roku 1939, którego
fragment brzmi „Czy kiedyś historycy powiedzą:
mimo ich zdolności i geniuszu, poszli na dno z
powodu braku wody, powietrza i zdolności
przewidywania.”

 Natomiast Natan w prezentacji „ Dlaczego należy
chronić Ziemię” podkreślał, że “miarą człowieczeństwa
jest stosunek do innych istot, których życie należy
chronić, gdyż ma wartość samą w sobie”.



 Przytoczone fragmenty prezentacji świadczą o tym,
że uczniowie z większa uwagą, wrażliwością
dostrzegają problemy klimatyczne, ochrony
środowiska z którymi musi się zmierzyć człowiek,
jeżeli planuje nadal żyć na planecie Ziemia.



 W imieniu dyrektora ZS im. Marii Curie-Skłodowskiej 
pana Leszka Naumowicza, swoim oraz uczniów klasy 
2BCP dziękuje za zaproszenie do udziału w projekcie. 


