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ZAŁOŻENIE SZKOLNEGO KOŁA
Ligi Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody jest organizacją społeczną, której początki sięgają okresu po
zakończeniu działań I Wojny Światowej, a formalne nadanie statusu istnienia prawnego określa
data 9 stycznia 1928 roku. Liga jest więc najstarszym w Polsce Stowarzyszeniem, które swą
działalność wiąże z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.
Kierunek tych celów określa Statut Ligi Ochrony Przyrody:
•
kształtowanie wrażliwości człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno
przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów
ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska
•
zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym
pokoleniom
•
zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego
Realizacja tych zadań powinna być wartością priorytetową dla każdego człowieka, a
szczególnie młodzieży szkolnej, gdyż poznanie zagadnień związanych z ochroną środowiska
naturalnego rozbudza zainteresowanie ważnymi dla każdego młodego człowieka problemami,
związanymi z istnieniem życia na Ziemi i postępowaniem, zapewniającym ciągłość istnienia
roślin i zwierząt.
Założenie Szkolnego Koła LOP umożliwia młodzieży szkolnej, w oparciu o program
edukacyjny Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP, proponowany do realizacji przez Szkolne Koła,
bezpośrednie poznanie możliwości ochrony przyrody przez czynne uczestnictwo w akcjach
przyrodniczych, których zadania oraz kalendarz przedstawiony został na stronie internetowej
naszego Okręgu. Do najważniejszych akcji przyrodniczych tam podanych należy:
•
Dzień Ligi Ochrony Przyrody
•
Tydzień Czystości Wód
•
Dni Lasu
•
Światowy Dzień Ochrony Przyrody
•
Sprzątanie Świata
•
Dni Ochrony Przyrody
•
Ratujmy Kasztanowce
Oczywiście Szkolne Koła z własnej inicjatywy mogą organizować również inne zadania,
sprzyjające poprawie środowiska naturalnego, co będzie z korzyścia dla przyrody oraz uczniów.
Drugim równie ważnym czynnikiem pogłębiającym wiedzę przyrodniczą uczniów, jest ich
udział w wielu konkursach przyrodniczych, organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody dla
uczniów, zrzeszonych w Szkolnych Kołach LOP.
•
Konkurs na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP – uczestniczą w nim wszyscy
uczniowie – członkowie Koła, a do oceny brany jest udział w akcjach i konkursach,
organizowanie różnych zajęć na terenie szkoły (konkursy własne, gazetki przyrodnicze, opieka
nad zwierzątami, dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresie zimy i t.p.)

- 2 Konkurs dendrologiczny – znam drzewa i krzewy, należy wykazać się znajomością
gatunków, oraaz morfologią drzew (forma konkursu dwuetapowa)
•
Konkurs ornitologiczny – jaki to ptak, należy rozróżniać poszczególne ptaki, a także
rozpoznawać ich głosy (forma konkursu dwuetapowa)
•
Konkurs „mój las” - realizacja w formie opisowej, skierowana do czterech kategorii
wiekowych uczniów:
kategoria I - klasy I do III
wiek 7 do 10 lat
kategoria II - klasy IV do VI wiek 11 do 12 lat
kategoria III - gimnazja
wiek 13 do 15 lat
kategoria IV - licea, technika wiek 16 do 18 lat
•
Konkursy artystyczne – w zakresie fotografii przyrodniczej – różne edycje tematyczne
Szczegóły regulaminowe poszczególnych konkursów znajdują się na stronie internetowej
Okręgu Łódzkiego. Istotnym zagadnieniem organizacji konkursów, jest ich wysoki poziom
merytoryczny, co znalazło uznanie zarówno Kuratorium Oświaty jak i Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Łodzi. Tematyka konkursów dendrologicznego i ornitologicznego
opracowywana jest przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Program znajomości podstaw ekologii w zakresie edukacji przyrodniczej ma na celu
ukierunkowanie toku postępowania, w sukcesywnym poznawaniu przeza uczniów zagadnień
związanych z właściwą oceną otaczającego środowiska, występujących w nim zagrożeń, a co
jest najbardziej istotne, możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom.
Laureaci poszczególnych konkursów otrzymują nagrody i upominki kupowane przez Zarząd
Okręgu Łódzkiego z funduszu, pochodzącego m.in. ze składek członkowskich, które wynoszą
dla uczniów: 4,00 zł / rok, a dla osoby dorosłej – w tym nauczyciela Opiekuna Szkolnego
Koła LOP – 20,00 zł / rok.
Szkolne Koła LOP otrzymują z Zarządu gratis miesięczniki „Przyrody Polskiej”,
kalendarze Ligowe, dla szkół podstawowych mamy do przekazania materiały dydaktyczne
służące nauczycielom i pomocne uczniom w poznawaniu zagadnień przyrodniczych i inne
materiały.
Nauczyciele prowadzący Szkolne Koła są także nagradzani ciekawymi albumami
przyrodniczymi, a wykazujący się zaangażowaniem w działalności Ligowej – odznaczeniami
honorowymi Ligi Ochrony Przyrody. Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP na wniosek nauczyciela,
wydaje dokument potwierdzający jego działalność w Lidze, który jest honorowany przez władze
szkolne przy awansie zawodowym.
Aby na terenie szkoły powstało Szkolne Koło LOP, nieodzownym warunkiem jest chęć
nauczyciela, dla którego ochrona przyrody nie jest tylko pustosłowiem. Zgromadzenie grupy
kilkunastu co najmniej uczniów dla takiej osoby nie będzie stanowiło żadnego problemu, a
również w przekonaniu ich do wartości uczestnictwa w działalności Koła.
Lista uczniów będących członkami Koła pozostaje w dyspozycji Opiekuna Koła, zebrane
składki członkowskie należy wpłacić bezpośrednio w biurze Ligi, (na co otrzymuje się
pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania), lub na konto Zarządu. Zarówno Opiekun jak i
uczniowie otrzymują legitymacje członkowskie Ligi.
Zapraszamy do działalności w Lidze Ochrony Przyrody, gdyż tylko
RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ !
•
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