Oszczędzaliśmy energię w „Dwójce”

Od 1 stycznia 2014 roku do 29 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie był realizowany program Euronet 50/50 Max. Brali
w nim udział

nie tylko uczniowie i nauczyciele ( Karina Pasterny, Daria Grygierek,

Aleksandra Melcher-Maślińska, Joanna Prochaska-Pellar i Roman Sudlitz), ale także
pracownicy obsługi.
Ekodetektywi – już od samego początku - pracowali pełną parą - mierzyli temperaturę
panującą w szkole, kontrolowali moc wybranych urządzeń, sprawdzali natężenie oświetlenia,
a w międzyczasie organizowali szereg ciekawych inicjatyw. I tak:
1. Przeprowadzili dwa konkursy dla uczniów klas IV-VI. Jeden z nich polegał na wykonaniu
projektu naklejki zachęcającej do oszczędzania światła, zaś drugi namawiał do oszczędzania
wody.
2. Sprawdzili szczelność baterii umywalkowych oraz spłuczek w toaletach.
3. Uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Energetyki Cieszyńskiej. Podczas spotkania z
pracownikami wysłuchał prelekcji na temat źródeł energii, a także technologii wytwarzania
ciepła w zakładzie.
4. Publikowali teksty o swojej działalności w gazetce szkolnej „Dwójkoświat”.
5. Udali się z wycieczką do jednego z odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna –
Małej Elektrowni Wodnej na Olzie.
6. Nawiązali współpracę z firmą Tauron.
7. Wzięli udział w programie słowno-muzycznym pt. „W blaskach Bożego Narodzenia”.
Młodzi aktorzy, w scenerii kawiarni, recytowali wiersze, śpiewali kolędy bez użycia prądu
elektrycznego.
8. Zorganizowali „Wieczorek poetycki” również bez korzystania z energii elektrycznej.
9. Ciekawym wydarzeniem było przygotowanie wystawy pt. „Stare, dobre AGD i RTV”
Eksponaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów, jak i nauczycieli.
Można było zobaczyć m.in. jeden z pierwszych w Polsce telefonów analogowej sieci

Centertel, tarę, prodiż, żelazko z duszą, gramofon i inne. Na wystawę zostali zaproszeni
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie.
10. Nawiązali współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Cieszynie, wzięli udział w
lekcji poświęconej odnawialnym źródłom energii.
Realizacja projektu spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem, ponieważ był on
interesujący i pożyteczny. Przyniósł oszczędności, a poza nimi wszyscy nauczyli się bardziej
świadomego korzystania z energii. Dobre praktyki przenieśli na grunt swoich domów,
wdrożyli je w rodzinach, najbliższym otoczeniu. Działania związane z Euronet 50/50 Max,
oprócz mierzalnych wartości, wniosły w atmosferę szkoły sporo dobrej zabawy i zdobywania
wiedzy poprzez niestandardowe metody. Uczniowie w ciągu realizacji programu byli
entuzjastycznie nastawieni do pracy, a przede wszystkim dobrze zmotywowani. Dzięki
podjętym działaniom nasza szkoła po raz kolejny zaistniała w środowisku lokalnym - pisano o
niej w lokalnych mediach, mediach także wzbogaciła się o wiele pomocy dydaktycznych.

