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rojekt „Woda naszym wspólnym,
międzynarodowym skarbem” był
wspólnym zamysłem Szkoły
Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu
Śląskim oraz Základní škola u Lesa w Karvinie i stanowił
kolejny etap w długoletniej współpracy obu placówek
oświatowych. Dotychczasowa współpraca szkół
polegała na wzajemnym poznawaniu się uczniów
i nauczycieli, miast, kultury i tradycji narodowych oraz
wymianie doświadczeń w pracy z dziećmi zdrowymi
i niepełnosprawnymi. Motywem przewodnim
niniejszego projektu była "woda", a w ramach działań
projektowych zorganizowano 4 spotkania
warsztatowe i 4 wyjazdy naukowe (każda placówka
zorganizowała po 2). Uczniowie w trakcie wspólnych
zajęć laboratoryjnych i wykładów (Uniwersytet
Opolski) zdobywali szeroką wiedzę nt. wód
występujących na kuli ziemskiej, poznawali zagrożenia
i formy ochrony środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem wody, jako największego bogactwa
naturalnego Ziemi. W trakcie warsztatów poznali
metody badań zanieczyszczenia wody, sposoby jej
uzdatniania, a także oszczędzania we własnym
gospodarstwie domowym. W trakcie wyjazdów
terenowych eksplorowali teren euroregionu, ze
szczególnym uwzględnieniem terenów, na których
występują wody powierzchniowe i podziemne (rzeka,
staw, jezioro, źródło, zbiornik retencyjny). Poznali

tereny krajobrazu górskiego (Beskidy) oraz faunę i florę
chronioną.
Celem nadrzędnym projektu, było pobudzenie
ponadnarodowej świadomości społecznej piękna
środowiska naturalnego i konieczności jego ochrony.
Temu celowi przyświecała szeroko ujęta edukacja
proekologiczna uczniów obu krajów tak, by zdobytą
wiedzę wdrażali w swoim codziennym życiu, dzielili się
nią w swoich społecznościach, a w przyszłości
z pożytkiem wykorzystywali dla miasta, kraju, a być
może nawet dla całej Ziemi. Ponadto w trakcie spotkań
odbywały się zajęcia tematycznie związane z wodą
w jej różnych postaciach (woda, lód, śnieg): sportowe narty, łyżwy, basen, a także plastyczne - malowanie
krajobrazów rzek i jezior, tworzenie i wypalanie naczyń
i in.
Projekt był dedykowany społeczności dwóch
równorzędnych szkół, czyli około 450 polskich i około
380 czeskich dzieci tej samej kategorii wiekowej, dla
uczniów w wieku 6 -12 lat, oraz dla około 42 polskich
i około 28 czeskich nauczycieli. Ponieważ do obu szkół
uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością ruchową
oraz autyzmem (około 20 polskich i około 15 czeskich
dzieci), poprzez realizację projektu zaangażowano je
do wspólnych działań i umożliwiono samorealizację.
W przebieg działań projektu byli zaangażowani
również rodzice i społeczności lokalne oraz instytucje,
zakłady i organizacje pomagające w realizacji zadań.

