Zespół Szkół Nr 3
W Legionowie

Międzynarodowy projekt „Ekobajki,
czyli edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Projekt realizowany był pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo w terminie
od października 2015 r. do kwietnia (prezentacja – maj) 2016 r. Adresatami projektu
byli uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie
oraz z PGMET im. „Gen. Ivan Bachvarov” z Sevlievo w Bułgarii. Łącznie w projekcie na
stałe pracowało 22 uczniów w wieku 11 – 17 lat. Oprócz tego w realizację projektu
zaangażowane były dzieci z legionowskich przedszkoli PM6 i PM10 oraz z przedszkole
w Bułgarii, gdzie prezentowane (czytane) były napisane przez uczniów bajki, do których
najmłodsi wykonywali ilustracje. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane,
a w szczególności uczniowie podczas zajęć poznali budowę i specyfikę bajki jako
gatunku literackiego, zapoznali się z sylwetkami twórców bajek zarówno polskich jak
i zagranicznych; rozwinęli swoje kompetencje czytelnicze, poszerzyli wiedzę w zakresie
tworzenia tekstów kultury w oparciu o swoją kreatywność i wyobraźnię; usprawnili
komunikację w j. angielskim zarówno w mowie jak i piśmie. Poza tym poznali główne
problemy z zakresu edukacji globalnej i wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju,
z uwzględnieniem środowiska naturalnego. Z ogromnym zainteresowaniem i radością
poznawali utwory swoich koleżanek z Bułgarii przyjmując postawę tolerancji
i otwartości na inne kultury. Z dużą biegłością posługiwali się narzędziami TIK,
wykorzystując przy tym nowoczesne i nowe dla nich aplikacje np. Kahoot, za pomocą
którego tworzyli quizy w j. angielskim na tematy związane z projektem.

Prezentacja projektu przebiegała w kilku etapach.
I etap – listopad 2015 prezentacja quizów w szkole na temat problemów globalnych
i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem telefonów komórkowych i komputerów,
a także tablicy multimedialnej.
II etap – listopad 2015 prezentacja w szkole bajek w j. polskim

III etap – grudzień 2015 prezentacja bajek w j. angielskim w szkole
IV etap – luty - marzec 2016 prezentacja bajek w j. angielskim w przedszkolach (zajęcia,
podczas których najmłodsi wykonywali ilustracje)
V etap – maj 2016 finał – prezentacja efektów pracy nad projektem podczas Przeglądu
Teatralnego organizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 10 im. Wandy Tomczyńskiej
w Urzędzie Miasta Legionowo.
Dzięki publikacji (książeczce) prezentującej dorobek grupy projektowej (bajki
w j. angielskim z ilustracjami) docelowo odbiorcami projektu są dzieci i młodzież
z legionowskich oraz bułgarskich szkół i przedszkoli, a także uczniowie partnerskich
szkół z Czech, Łotwy, Ukrainy i Francji.

