IDEA PROJEKTU

Przedstawiciele coraz większej ilości narodów stają się współobywatelami naszego
miasta – Planety Warszawa. Tak, jak kryzys klimatyczny dotyczy mieszkańców całej
planety, tak wszystkie narodowości, które składają się na społeczność Warszawy, mogą
mieć wpływ na powstrzymywanie jego skutków, zwłaszcza w wymiarze lokalnym.

PLANETA
WARSZAWA
Dzieci
zmieniają świat
Termin realizacji projektu:
01.10. - 29.12.2019 r.

W szczególności dotyczy to dzieci, które, gdy staną się dorosłymi, będą musiały się
zmierzyć z największym natężeniem zmian klimatycznych i ich wpływem na nasze
życie. Dlatego też budzenie świadomości powinno dotyczyć w szczególności dzieci
chodzących do szkół podstawowych, stojących dopiero u progu wyboru swoich
indywidualnych dróg życiowych.

Projekt finansuje Biuro Edukacji m.st.
Warszawa
Naszymi działaniami włączymy dzieci, również te należące do różnych grup
Zasięg projektu:
ogólno - warszawski
Uczestnicy:
dzieci w wieku 7-13 lat, placówki
edukacyjne i kultury
Odbiorcy rezultatów:
dzieci, nauczyciele, edukatorzy, placówki
edukacyjne i kultury oraz rodzice i całe
rodziny
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narodowościowych, w proces dokonywania zmian niezbędnych do powstrzymania
skutków kryzysu klimatycznego. Wzbogacimy również warszawską ofertę edukacyjną w
tym zakresie. W jej stworzenie zostaną zaangażowani sami uczestnicy projektu.

Oddajmy im więc głos!

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Zbierzemy dziecięce wypowiedzi na temat: Kryzys klimatyczny i co dalej? Dowiemy się z
nich, co dzieci i dorośli mogą i powinni robić, by mu przeciwdziałać.

Prace mogą być stworzone w formie wypowiedzi tekstowej, w tym uzupełnionej
ilustracjami, kampanii reklamowej w formie plakatu, z użyciem dowolnej techniki, np.
kolażu czy komiksu.
Dzieci mogą wziąć udział w projekcie na 2 sposoby:
8 warsztatów dla grup zorganizowanych

Fundacja
POPROSTU KULTURA

Warsztaty będą odbywały się w różnych dzielnicach, w placówkach edukacyjnych i kultury.
W trakcie zajęć powstaną wypowiedzi dzieci – tekstowe i rysunkowe.

Celem zajęć jest wsparcie dzieci, by ich wypowiedzi w pełni odzwierciedlały już posiadaną
Zgłoszenia do warsztatów prosimy
przez nie wiedzę, spostrzeżenia, umiejętności, i by dzieliły się nimi pomiędzy sobą.
kierować na adres:
iwona.rypson@poprostukultura.pl
Internetowa akcja zbierania wypowiedzi dzieci
Akcja KRYZYS KLIMATYCZNY
Swoje prace dzieci będą mogły wysyłać indywidualnie lub w sposób zorganizowany przez
I CO DALEJ?
Zgłoszenia do udziału przez
nauczycieli, czy liderów grup.
formularz zgłoszeniowy na stronie
https://dziecitworza.pl
lub
akcja@poprostukultura.pl

Regulamin nadsyłania prac znajduje się na stronie https://dziecitworza.pl

PO ZEBRANIU WSZYSTKICH PRAC STWORZYMY PRZYJAZNE
NARZĘDZIA EDUKACYJNE!
Rekomendacje dla dzieci oraz dorosłych
Złożą się na nie wypowiedzi dzieci wybrane pod kątem różnorodności poruszanych przez
nie tematów i indywidualnych opinii.
Grafika edukacyjna
Zostaną w niej wykorzystane tematy poruszane przez dzieci i ich wizualizacje.
Scenariusz warsztatu dla nauczycieli i edukatorów
Do stworzenia scenariusza zostaną wykorzystane doświadczenia z przeprowadzonych

Wszystkie
stworzone
materiały zostaną
opublikowane na
stronie:
https://dziecitworza.pl

zajęć, jako swoistego badania opinii publicznej, tak, by odpowiadał on rzeczywistym
potrzebom edukacyjnym dzieci. Zostanie w nim uwzględnione wykorzystanie dziecięcych
rekomendacji oraz edukacyjnej pracy graficznej.

Ze względu na upowszechnianie prac tworzonych przez dzieci, dodatkowym
działaniem projektu będzie przekazywanie im podstawowej wiedzy na temat
praw autorskich.

Dziękujemy za uwagę!
Sylwia Wronka-Kopeć
Iwona Rypson

