20 WRZEŚNIA 2022 r. wystartuje rekrutacja do II edycji
ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow.
Organizatorem programu jest firma Samsung, która do udziału
zaprasza:
zespoły składające się z 3 lub 4 uczniów i uczennic z klas 7-8
SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
oraz
z
klas
1-4
SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH wraz z nauczycielką lub nauczycielem
Udział w programie jest BEZPŁATNY.

Czym jest program Solve for Tomorrow?
Solve For Tomorrow to program, w ramach którego młodzi ludzie – uczennice
i uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas 1-4 szkół
ponadpodstawowych mierzą się z wyzwaniami XXI w. – związanymi ze
zdrowiem, klimatem, bezpieczeństwem i integracją społeczną.

Jakie są główne założenia programu?
W Solve for Tomorrow uczestniczki i uczestnicy mają okazję na nowo
przyjrzeć się bliskim sobie przestrzeniom i funkcjonującym w nich
społecznościom, wyjść naprzeciw zauważonym problemom oraz nie tylko
zaproponować możliwe rozwiązania, ale też zainicjować konkretne działania,
poprzedzone refleksją, zbieraniem informacji i sprawdzeniem swoich założeń.
Dzięki współpracy zespołowej rozwijają kompetencje przyszłości i widzą, że
ich pomysły oraz inicjatywy mają sens, są wartościowe i potrzebne – mogą
nieść realną zmianę.

Na czym polega udział w Solve for Tomorrow?
Po zgłoszeniu się do programu z pomysłem na rozwiązanie
zaobserwowanego problemu i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zespoły
uczniowskie pracują projektowo zgodnie z etapami metodologii design
thinking – są nimi empatyzowanie, diagnozowanie problemu, generowanie
pomysłów, prototypowanie, testowanie. Co więcej, podczas pracy nad
projektami uczennice i uczniowie poznają edukacyjną metodę STEAM, której
głównym założeniem jest interdyscyplinarna nauka oparta na odkrywaniu,
doświadczaniu, eksperymentowaniu (stąd skrót – ang. S – science, T –
technology, E – engineering, A – Arts, M – Maths), a wszystko w duchu
współpracy w zespole. Wiedza i umiejętności zdobyte dzięki udziałowi w
programie są szczególnie cenne w sytuacji, kiedy w szkołach działają
Laboratoria Przyszłości. Uczestniczki i uczestnicy otrzymują wsparcie
w przejściu przez poszczególne etapy pracy od trenerów i trenerek,
mentorów i mentorek specjalizujących się w różnych obszarach nauki,
których wiedza odpowiada realizowanemu przez zespół projektowi.

Jaka może być tematyka zgłaszanych projektów?
Uczestnicy i uczestniczki wybierają jedno z czterech wyzwań, w ramach
którego definiują zaobserwowany problem, nad którym jako zespół chcieliby
pracować. W 2. edycji programu obok bezpieczeństwa, zdrowia i klimatu
można zgłosić także pomysł w kategorii INTEGRACJA, która zakłada
prowadzenie działań na rzecz włączania grup objętych wykluczeniem
(np. w wyniku wieku, niepełnosprawności, doświadczeń imigranckich, bariery
językowej). Szczegółowy zakres projektu, jego temat, grupa odbiorcza czy
realizacja są zależne od zespołu projektowego.

Bezpieczeństwo

Zdrowie

Klimat

Integracja

Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Solve for Tomorrow to okazja dla młodych ludzi do rozwijania bezcennych
w dzisiejszym świecie umiejętności z różnych dziedzin, które wzmacniają
poczucie sprawczości, sprzyjają odkrywaniu talentów i mocnych cech pod
kątem decydowania o tym, co robić w przyszłości, ale też dają szansę na
nowe doświadczenia i… zawarcie wyjątkowych przyjaźni.
To także propozycja dla nauczycielek i nauczycieli, edukatorów i edukatorek,
którzy mogą współuczestniczyć w procesie tworzenia nowatorskich
rozwiązań zaproponowanych przez ich podopiecznych, nawiązać z nimi
nowe, partnerskie relacje i poznać nowe metody pracy, możliwe do
wdrożenia niezależnie od nauczanego przedmiotu. Program też łączy
pokolenia, gdyż młodzi pracując nad rozwiązaniami podejmują kontakt
z osobami starszymi reprezentującymi różne zawody i środowiska w celu
pozyskania od nich wiedzy i wskazówek niezbędnych do rzetelnego
przygotowania projektu.
Udział w Solve for Tomorrow daje też nowe możliwości rozwoju dla szkoły –
program może przyczynić się do integracji szkolnej społeczności, rozwijania
w uczennicach i uczniach otwartych i twórczych postaw oraz poszerzenia
oferty edukacyjnej placówki.

Szczegóły dotyczące programu Solve for Tomorrow
na stronie www.solvefortomorrow.pl

Formularz rejestracyjny do programu
zostanie opublikowany na stronie 20 września.

