PROJEKT AGENCI GLOBALNEJ ZMIANY

Klasa IV d z wychowawcą M.Buszman przystąpili do ogólnoplskiego projektu Agenci Globalnej
Zmiany. Jego celem jest współpraca różnych szkół nad tematami zrównoważonego rozwoju.
http://www.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju-ratowanie-swiata-przewodnik-dla-leniwych
Są tam proste rady, co robić na co dzień, aby żyć ekologiczniej i zdrowiej. My pracujemy nad
zasadą Dawaj, zamiast wyrzucać. Używane ubrania, książki i meble, sprzęty mogą okazać się bezcenne
dla lokalnych organizacji charytatywnych.
Nasz projekt dotyczy drugiego życia dla starego sprzętu elektronicznego, głównie telefonów
komórkowych.
Nasze działania obejmują zagadnienia: 1. co robię ze starym sprzętem? 2. co mógłbym zrobić, aby
moje działania były bardziej ekologiczne? 3. wykonuję działania zmierzające do poprawy sytuacji
Współpraca nauczycieli i uczniów ze ze Szkoły Podstawowej w Baninie (p. Małgorzata Buszman),
Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni (p. Beata Chojnowska) oraz ze Szkoły Podstawowej nr 37 w
Gdyni (p. Małgorzata Sobczak) polega na wymianie wspólnych pomysłów, doświadczeń głównie w
przestrzeni internetowej (padlet, Skype, Facebook).
W czerwcu opublikujemy efekty naszych działań.

Oto tekst z artykułu o pomyśle na projekt Agenci Globalnej Zmiany
Tekst pochodzi z bloga www.eduzmieniacz.com i znajduje się pod adresem
https://eduzmieniacz.com/2018/05/13/agenci-globalnej-zmiany-bo-zmiana-zaczyna-sie-w-klasie/
autor Oktawia Gorzeńska
Zobaczmy, jak duży mamy wpływ na naszych uczniów i szkolną rzeczywistość – to od nas zależy,
czy ich zaciekawimy, poruszymy do działania, zainspirujemy.
Jako, że mocno wierzę w to, że zmiana zaczyna się w klasie, co więcej – to małe kroki składają się
na wielką zmianę, zaprosiłam wszystkich edukatorów, którzy czytają moje blogowe wpisy do
udziału we wspólnym projekcie “Agenci Globalnej Zmiany”, który poruszać będzie się w tematach
celów zrównoważonego rozwoju.
To nie wszystko!
Projekt, który jest tak naprawdę dwumiesięcznym wspólnym działaniem, ma motywować
nauczycieli do poszukiwania nowych metod i wdrażania ich w pracy z młodzieżą – działanie,
współpraca, badanie potrzeb, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie – to jego sens.
Tutaj nie ma miejsca na “kopiuj – wklej” i kolejny odtwórczy projekt, który zaliczają często
uczniowie i który bywa daleki od realnego życia. A przecież szkoła ma właśnie do życia
przygotować.

