
Za swój wkład w budowanie świa-

domości ekologicznej Prywatne Sale-

zjańskie Liceum z Wrocławia zostało po 

raz drugi nagrodzone 

Certy� katem Lokalne-

go Centrum Aktywności 

Ekologicznej  podczas 

X Ogólnopolskiej Konfe-

rencji Szkoły dla Ekoro-

zwoju, która odbyła się 

22 września br. w Krako-

wie. 

Jednym z dzia-

łań szkoły jest udział 

w projektach Comenius. 

Program ma za zadanie 

m.in.: rozwijanie wśród 

młodzieży i kadry na-

uczycielskiej wiedzy 

o różnorodności kultur 

i języków europejskich 

oraz zrozumienia jej war-

tości; pomaganie mło-

dym ludziom w nabyciu 

podstawowych umiejęt-

ności i kompetencji życio-

wych niezbędnych dla rozwoju osobiste-

go, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 

obywatelstwa europejskiego. 

Pierwszy zrealizowany przez szkołę 

projekt Comenius w latach 2004-2007 

poświęcony był bioróżnorodności miast 

europejskich. Partnerami projektu były 

szkoły z Hiszpanii, Niemiec i Turcji.

Również w tym 

roku szkoła otrzy-

mała grant na reali-

zację projektu „Parki 

Narodowe Europy”, 

opracowanego przez 

dr Magdalenę Szew-

czyk, nauczyciela 

biologii w Liceum 

Salezjańskim. W pro-

jekcie uczestniczy 

jeszcze siedem szkół: 

z Bułgarii, Turcji, dwie 

z Chorwacji, Litwy, 

Węgier i Włoch.

Najważniejszym 

celem projektu jest 

porównanie przez 

uczniów z każdej 

szkoły ! ory i fauny 

parków narodowych 

krajów uczestniczą-

cych w projekcie, 

promocja regionu, turystyki górskiej 

i budzenie świadomości ekologicznej 

młodzieży. Uczniowie zgromadzą wiedzę 

o parkach narodowych w krajach partner-

skich i zrobią badania nad różnorodnością 

roślin w oparciu o dostępną lite-

raturę. Wyniki projektu zostaną 

zaprezentowane na specjalnej 

stronie internetowej i plakatach, 

ulotkach, w mediach. Projekt bę-

dzie trwał dwa lata.

Pierwsze spotkanie uczestni-

ków projektu odbyło się w dniach 

26-30 października we Wrocławiu. 

Podczas wizyty uczniowie mieli 

zajęcia integracyjne w języku an-

gielskim, a następnie w między-

narodowych zespołach wykony-

wali plakaty prezentujące parki 

narodowe, używając różnych 

metod plastycznych. Nauczycie-

le planowali zadania na kolejne 

miesiące pracy. Koordynator pro-

jektu Magdalena Szewczyk zapre-

zentowała projekt strony inter-

netowej, która już jest aktywna: 

www.nationalparks-comenius.eu. Efekty 

pracy nad projektem, publikacje, zdjęcia, 

� lmy, raporty, wrażenia uczniów i nauczy-

cieli z pobytu we Wrocławiu są dostępne 

na stronie projektu.

Uczniowie ze szkół europejskich byli 

goszczeni przez polskie rodziny, co umoż-

liwiło im integrację i praktyczną naukę 

języków obcych – młodzież zaprzyjaźniła 

się ze sobą.

Odbyła się również wycieczka do Par-

ku Narodowego Gór Stołowych i zwie-

dzanie Wrocławia, a gości zaproszono 

do udziału w Dniu Europejskim w szkole. 

Liceum jest jedyną szkołą we Wrocła-

wiu organizującą tego typu spotkanie 

z tak bogatym programem i liczbą gości 

z siedmiu krajów Europy. Odwiedziło 

nas 25 uczniów i 18 nauczycieli z dyrek-

torami. Goście spotkali się prezydentem 

Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem.

Dla Liceum Salezjańskiego organi-

zacja spotkania dla tak wielu gości była 

wielkim wyzwaniem, które zmobilizo-

wało wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Młodzież włączyła się w śpiew chóru, 

przygotowanie plakatów, gazetek, ! ag 

oraz potraw. Wszystkie działania koordy-

nowali nauczyciele.

(red)

Ekoliceum

We wrocławskim Prywatnym 

Salezjańskim Liceum 

Ogólnokształcącym 

do programu nauczania 

na stałe weszły zagadnienia 

związane ze środowiskiem 

naturalnym. Tworzone są 

scenariusze ekologicznych zajęć 

edukacyjnych. Szkoła bierze 

udział w licznych działaniach, 

takich jak recykling 

surowców wtórnych czy akcje 

zwiększające wiedzę o świecie 

przyrody. Kilka lat temu liceum 

razem ze szkołą z Salonik 

w Grecji zorganizowało 

warsztaty w Centrum 

Ekologicznym w miejscowości 

Palaios Panteleimonas 

położonej na zboczu Olimpu.

R E K L A M A 

  3 baseny, sauny

 fitness klub: fitness, aquaaerobic, 

nowoczesna si ownia z przestrzeni

odnowy biologicznej

 odnowa biologiczna: na 17 stanowi-

skach wiadczone s  profesjonalne, 

silnie oddzia uj ce na cia o zabiegi 

balneologii, hydroterapii, thalasso-

terapii, terapie k pielowe i zabiegi 

na cia o oraz  masa e, refleksotera-

pia twarzy i stóp

 rehabilitacja: pe na oferta zabiegów
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