Projekt Comenius
PODEJME RUKU NAŠÍ PLANETĚ A ZACHRAŇME JI PRO DALŠÍ GENERACE
GIVE OUR PLANET A HAND AND SAVE THE NEXT GENERATION

V letošním roce se naše škola zapojila do dvouletého projektu mezinárodní
spolupráce škol Comenius. Podařilo se nám totiž získat grant z Evropské unie z programu
celoživotního učení. Našli jsme si partnerské školy ze Španělska, Řecka, Portugalska, Turecka
a Polska a společně s nimi realizujeme nejrůznější aktivity, zaměřené na ekologii.
První rok se soustředíme na třídění odpadu, jeho recyklaci, na vytvoření přehledu
výrobků, které jsou šetrné a nešetrné k životnímu prostředí, a na další využití odpadového
materiálu k výrobě užitečných předmětů. Budeme se zamýšlet nad tím, jak snížit množství
odpadu, oslavíme Den Země i Den vody a asi nejzajímavější aktivitou tohoto období bude
módní přehlídka modelů, které vyrobíme z odpadových materiálů.
Druhý rok projektu se bude zabývat různými zdroji elektrické energie, vydáme školní
noviny, které budou řešit vztah výroby elektrické energie a čistoty ovzduší. Bude nás zajímat
znečištění vod a odlesňování krajiny. Vytvoříme příručku s tipy, jak šetřit elektrickou energií
v domácnosti.
Součástí projektu je i výměna dopisů mezi žáky zúčastněných škol a mezinárodní
schůzky učitelů. První setkání pedagogů se konalo v říjnu 2012 v tureckém městě Bartinu,
druhá schůzka proběhla v lednu 2013 ve španělském Mieres a v květnu 2013 přijedou učitelé
z našich partnerských škol do Dubicka.
Cílem projektu je zamyslet se nad tím, jak my sami můžeme pomoci zlepšit naše
životní prostředí, dozvíme se, jak podobné problémy řeší naši partneři v zahraničí, a protože
si s nimi budeme vyměňovat zkušenosti v anglickém jazyce písemnou i ústní formou,
budeme rozvíjet také dovednost komunikace.
Ivana Křížková,
koordinátorka projektu
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