Nasza szkoła przystąpiła w marcu 2017 roku do projektu fundacji Civis
Polonus, współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa „Warszawa Lokalnie”

Szkoła jest ważną instytucją w środowisku lokalnym. Szkoły poprzez
organizowanie działań na rzecz sąsiedztwa rozwijają kompetencje
obywatelskie przedstawicieli różnych grup społecznych, tworząc tym
samym aktywne wspólnoty lokalne. Nowoczesna szkoła to szkoła otwarta
na potrzeby społeczności lokalnej i edukację jej członków, a także
zaangażowana w jej integrację. Udział w projekcie pozwoli na rozwój
wiedzy i zdobycie doświadczeń związanych z możliwościami podejmowania
oddolnych działań na rzecz wspólnoty lokalnej wśród młodych i dorosłych
mieszkańców Warszawy skupionych wokół szkół.
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Na początku marca zostanie zorganizowana konferencja skierowana do
nauczycieli i nauczycielek. Podczas konferencji poruszone będą tematy działań
samorządu lokalnego, możliwości podejmowania oddolnych działań przez
mieszkańców i mieszkanki Warszawy oraz roli szkoły jako miejsca edukacji
obywatelskiej z tego zakresu.
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK
W marcu 2017 odbędzie się dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i
nauczycielek poświęcone możliwościom oddolnych działań mieszkańców na
rzecz społeczności lokalnej, idei szkoły otwartej na lokalną społeczność oraz

roli nauczycieli/nauczycielek w projekcie. Uczestnicy i uczestniczki zostaną
przygotowani do realizacji projektu w szkołach: prowadzenia lekcji
wychowawczych,
koordynowania
projektów
edukacyjnych
oraz
współorganizowania festynów szkolnych.

LEKCJE WYCHOWAWCZE W SZKOŁACH
W każdej klasie nauczyciel/nauczycielka przeprowadzi lekcję dotyczącą
możliwości podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań. W tym
celu powstanę scenariusze lekcji, opracowane przez ekspertów. Scenariusz
będzie zakładał wykonanie pracy domowej z rodzicami/opiekunami. Zadanie to
będzie polegało udziale w quizie wykonywanym online oraz będzie wymagało
przekazania przez uczniów opiekunom informacji o Warszawa Lokalnie.

PROJEKTY EDUKACYJNE W SZKOŁACH
W każdej szkole zostanie zrealizowany projekt edukacyjny poświęcony
działaniu na rzecz społeczności lokalnej, sąsiedztwu. Jego istotą będzie uczenie
się podejmowania działań oddolnych poprzez zdobycie takiego doświadczenie
przy wsparciu nauczyciela/nauczycielki. Scenariusz tego projektu będzie
uwzględniał konieczność poznania i współpracy z instytucjami lokalnymi oraz
włączał do działania rodziców/ opiekunów, a także społeczność szkolną.
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W ramach projektu fundacja Civis Polonus będzie wspierać szkoły w
organizowaniu festynów szkolnych, które będą nie tylko integrowały
społeczność szkolną, ale staną się swego rodzaju świętem sąsiedztwa. Festyny
będą organizowane we współpracy z instytucjami lokalnymi oraz wspierane
przez animatorów/animatorki związane z Warszawą Lokalnie.

Dodatkowe informacje w załączonej prezentacji multimedialnej p.t.: Projekt
„Warszawa Lokalnie” w SP312

