LEKTIONSPLANERING INSKICKAD TILL WWF I SAMBAND MED EARTH HOUR 2015
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Skola/årskurs: Grubbeskolan, Umeå, årskurs 7-9
Kontakt: Maria Fredriksson, Lärare i hem och konsumentkunskap samt engelska,
a.maria.fredriksson@umea.se
Sammanfattning: I samband med temavecka inför Earth Hour utmanade eleverna varandra, lärare och föräldrar ” I will if you will”. Maria Fredriksson, lärare i hem och konsumentkunskap samt engelska lovade cykla om eleverna deltog i utmaningen.

Temavecka om hållbar utveckling
och utmaningen ”I will if you will”
Temavecka om hållbar utveckling
Vi har sedan 3 år tillbaka en temavecka för hela skolan som handlar om hållbar utveckling. I år var den dessutom lägligt placerad i förhållande till Earth hour.
Utmaning: ”I will if you will”

Jag prövade samma koncept
i fjol med en annan elevgrupp
som gjorde filmer av sina
utmaninagr.

Som en del av denna temavecka använde jag i år konceptet med ”I will if you will”
där eleverna både fick utmana sig själva att göra något bra för miljön samt utmana
andra personer.

Som inspiration gjorde jag en
egen kortfilm och utmanade
dem att delta - jag lovade då
att cykla istället för att ta bilen
om de deltog.

De skrev ned sina utmaningar i ett dokument och för att visa upp dem och sprida
dem hängde jag upp dessa i personalrummet. Det blev många lärare samt även
elevernas egna föräldrar som blev utsatta för de flesta utmaningarna.
Utmaningarna presenteras för föräldrarna
Temaveckan redovisades för föräldrarna en kväll och där presenterades även deras
utmaningar.

Detta har resulterat i att jag
själv fått många cykelmil i
benen under året.

Exempel på utmaninagr som eleverna gav sig själva var att äta mer vegetariskt under en period, att inte slänga mat, att stänga av elektronik mm.
Förhoppningen är att det ska få ett genomslag i många riktningar, för eleverna deras
föräldrar samt även personalen på skolan.
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