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Nieħdu sehem f’Dinja Waħda
‘Erfa’ u sorr għal meta tiġi bżonn’. Hekk
jgħid il-qawl għaref Malti. Sfortunatament,
mhux l-istess għadhom jgħidu ħafna minna lbnedmin fil-konfront tad-dinja tagħna u rriżorsi tagħha.
Il-proġett Dinja Waħda, imniehdi millorganizza zzjoni Birdlife b’kollaborazzjoni
mad-Direttorati
tal-Edukazzjoni
għandu
li
joffri
edukazzjoni
f’dan
ilproprju l-għan
qasam permezz ta’ sensiela t’azzjonijiet
konkreti li bl-għajnuna tagħhom tinħoloq
f’uliedna, sa mill-eta’ bikrija tal-Kindergarten,
kuxjenza fa vur għixien iktar sostenibbli.
Dan il-programm edukattiv jimxi id f’id malinizjattiva Eko-Skola għax għandu fil-qalba
tiegħu attivitajiet imsejsa fuq it-tnaqqis taliskart, l-użu ta’ riżorsi għal aktar minn darba,
kif ukoll ir-riċiklaġġ ta’ materjali użati.

Il-programm jgħin ukoll lit-tfal jitgħallmu dwar
tipi ta’ flora u fawna endemiċi tagħna lMaltin.
Il-Linji Gwida tal-proġett Dinja Waħda, li
jikkonsistu
f’sensiela
ta’
lezzjonijiet
interessanti b’tagħlim ambjentali jimxu wkoll
id f’id mall-kurrikulu u s-sillabi primarji, għax
jgħin lit-tfal indirettament fil-ħiliet tas-smigħ,
it-taħdit, il-kitba u l-kreattivita’ fost l-oħrajn.
Għalkemm il-parteċipazzjoni f’dan il-proġett
hija fuq bażi volontarja, l-iskola tagħna tħoss
li s-sehem tagħha jkun ta’ ġid għall-istudenti
kollha.
Il-proġett jimmotiva lilna biex
nipparteċipaw permezz ammont ta’ punti li
niksbu għal kull attivita’ li nagħmlu. Ta’ min
jgħid li s-sena l-oħra l-iskola tagħna rebħet
‘Bronze Award’. Din is-sena, aħna l-istaff u listudenti qed naħdmu bis-sħiħ biex inżommu
dan l-unur jew aħjar minn hekk, intejbuh.
Aħna l-għalliema nemmnu li t-tagħlim filklassi ma jistax jilħaq il-livelli mixtieqa
mingħajr l-appoġġ u l-kollaborazzjoni malġenituri.
Għalhekk inħeġġukom biex
tkomplu tibnu fuq dawn l-esperjenzi
edukattivi ta’ wliekom billi, per eżempju
tirriċiklaw xi skart li tużaw id-dar. Bħal ma
jgħidu, l-eżempju jkaxkar. B’hekk, tabilħaqq
inkunu nistgħu ngħidu li l-komunita’ Qrendija,
għalkemm żgħira, qed tagħmel differenza
pożittiva fa vur id-dinja waħda li lkoll nagħmlu
parti minna.
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