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NOWY PRZEWODNIK DLA KLUBU MŁODYCH UNICEF
Dostępna jest już druga część „Przewodnika dla Klubu Młodych
UNICEF” na nowy semestr roku szkolnego 2020/2021. Zawiera on
wiele ciekawych aktywności, z podziałem na miesiące, od lutego do
czerwca 2021 r. Wszystkie aktywności, które proponujemy, członkowie Klubu mogą z powodzeniem realizować w ramach prowadzonych
zajęć zdalnych, jak i tradycyjnej edukacji. Mamy nadzieję, że spędzimy
wspólnie kolejne miesiące, zwracając uwagę na ważne tematy. W lutym skupimy się na niezwykle ważnej kwestii szczepień.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W AKCJI MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Do końca stycznia Koordynatorzy projektu
składali raporty podsumowujące działania, które udało się zrealizować
w placówce. Jesteśmy pod wrażeniem Waszej pracy!
Cieszymy się i doceniamy, że tak chętnie, zarówno przedszkola jak i szkoły włączyły się w celebrowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
wspólnie z UNICEF. Uczyniło to ponad 900 placówek edukacyjnych. Tegoroczne obchody skupione były wokół realizowanej przez UNICEF Polska
akcji pomocowej na rzecz dzieci w Jemenie. Dzięki aktywnościom, które
zaproponowaliśmy, zwróciliśmy uwagę całych społeczności szkolnych na
problemy, z którymi boryka się ten kraj. Ogromna grupa Uczniów, Nauczycieli i Rodziców wsparła akcję UNICEF finansowo, organizując i jednocześnie promując zbiórki charytatywne. Dziękujemy za Wasze wsparcie.
Akcja pomocowa dla Jemenu nadal trwa. Możecie ją wciąż wesprzeć. Więcej informacji o akcji znajdziecie na stronie: unicef.pl/jemen.

REJESTRACJA DO PROJEKTU „PRZYSTAŃ W SIECI” NADAL TRWA
Już ponad 2000 nauczycieli dołączyło do projektu „Przystań w sieci”
przygotowanego przez Facebook, NASK i UNICEF Polska. Szkoły nadal
mogą się zgłaszać, projekt trwa do końca roku szkolnego 2020/2021.
„Przystań w sieci” to inicjatywa UNICEF Polska, Facebooka i NASK, której celem jest zwiększenie wiedzy nauczycieli oraz uczniów w zakresie
bezpieczeństwa w internecie. Od startu programu w październiku 2020 r.,
dołączyło do niego ponad 2000 nauczycieli i 20 000 uczniów z całego kraju.
Wszystkie kursy są dostępne na stronie www.przystanwsieci.pl. Głównym
elementem „Przystani w sieci” stworzonej przez Facebook, NASK PIB
i UNICEF Polska jest platforma e-learningowa zawierająca sześć dedykowanych modułów edukacyjnych: „Prywatność w sieci”, „Cyberprzemoc”,
„Cyberzagrożenia”, „Szkodliwe i niebezpieczne treści”, „Cyfrowe ślady
i reputacja online” oraz „Fałszywe informacje”. Dla nauczycieli i uczniów
przygotowano także wiele dodatkowych materiałów pogłębiających wiedzę z tego zakresu.
Gorąco zachęcamy wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami powyżej 13. roku życia do włączenia się do projektu. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.przystanwsieci.pl.
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UNICEF POLSKA BIJE NA ALARM

W Polsce z każdym rokiem spada liczba szczepionych dzieci. Największy spadek ma miejsce w przypadku szczepień
przeciwko odrze, śwince i różyczce - z 98% w 2010 roku do 93% w roku 2018. Jeśli nie zatrzymamy obecnego trendu,
grozi nam powrót chorób zakaźnych, niosących szczególne zagrożenie przede wszystkim dla najmłodszych.

Jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych działań, niebawem utracimy odporność populacyjną nie tylko na odrę, ale także na wiele innych chorób zakaźnych, takich jak np. polio czy gruźlica, o których - dzięki szczepieniom
zdążyliśmy już w Polsce zapomnieć.
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Jedną z takich chorób jest odra. Choroba, na którą nie mamy skutecznego
lekarstwa. Podanie dwóch dawek szczepionki MMR jest jedynym sposobem ochrony przed nią.
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UNICEF Polska wystosował apel skierowany do Ministra Zdrowia. Więcej
informacji znajduje się na stronie apelu.
Przygotowaliśmy także zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania dotyczące szczepień. Zapoznajcie się z nimi, aby dowiedzieć się
więcej na ten temat. Pamiętajcie, aby szukając informacji dotyczących zagadnień zdrowotnych ( a takim jest kwestia szczepień), korzystać wyłącznie
ze sprawdzonych i rzetelnych źródeł wiedzy.

