Czy wyobrażasz sobie życie bez książek? A wiesz, że książka może
odmienić życie ludzkie? Jeśli chcesz się o tym przekonać,
zapraszamy do włączenia się w najnowszą akcję edukacyjną UNICEF!

MALI uczniowie idą do szkoły
– projekt edukacyjny UNICEF
PROBLEM - UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów dzieci w wieku
szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie podstawowym, a jeszcze
więcej nie kontynuuje nauki w szkołach średnich. Największy problem z
poziomem upowszechnienia edukacji jest w południowej Azji oraz we
wschodniej i środkowej Afryce. Edukacja jest niezwykle ważna dla
rozwoju człowieka, przekłada się na wszystkie sfery życia. Problem ten
widoczny jest w Mali – kraju w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę
społeczeństwa stanowią dzieci. 40% z nich nie chodzi do szkoły
podstawowej. Jeszcze mniej kontynuuję naukę w szkole średniej.
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w przyszłości, dlatego tak ważne jest, by dzieci w Mali zdobyły
wykształcenie.
PROJEKT „MALI uczniowie idą do szkoły” jest odpowiedzią na
sytuację dzieci w tym kraju.

Dlatego proponujemy, by dzieci i młodzież stworzyły swoje własne
książki. Wszystkie książki, które w życiu czytamy wzbogacają nas. Te
książki będą miały dodatkową funkcję – przyniosą korzyść innym
dzieciom. Każdy uczeń może stworzyć dowolną książkę – krótką
opowieść przygodową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też
komiks. Rodzaj literatury, jak i technika wykonania są dowolne.
Książki mogą być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami.
Uruchom swoją kreatywność i pomóż dzieciom w Mali cieszyć się
edukacją.
Konkurs na najciekawszą książkę – integralnym elementem projektu
jest konkurs. Każda placówka, która zgłosi swój udział do udziału
w projekcie, może wysłać jedną wybrana książkę, która została
przygotowana przez ucznia. Jury konkursu oceni nadesłane prace
i wybierze najciekawszą książkę. Każdy ma szanse zaskoczyć nas swoją
wyobraźnią. Nagrodą w konkursie jest wizyta Ambasadora Dobrej Woli
UNICEF – Artura Żmijewskiego.

Książki można dostarczać do 5 lutego 2016 roku do opiekuna
Samorządu Uczniowskiego. W ostatnim tygodniu lutego odbędzie się
kiermasz książek, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc
dzieciom w Mali.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

