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 Projekt został stworzony, by angażować młodych ludzi żyjących 
we wsiach i miastach różnej wielkości, w ośmiu krajach, w swego 
rodzaju naukowe, przyrodnicze dochodzenia.

 Projekt skupia się na wzajemnym uczeniu się i odkrywaniu przez 
młodych ludzi, co znaczy być odpowiedzialnym za środowisko. 
Wszyscy jesteśmy przekonani, że istnieje pilna konieczność 
dostrzegania/ przewidywania pewnych zmian zachodzących         
w naszych ekosystemach. Jednym z celów naszego projektu jest 
prowokowanie naszych uczniów do myślenia o zachodzących 
naturalnych zjawiskach, które mają wpływ na nasze życie. Na 
podstawie naszego nauczycielskiego doświadczenia, 
wykreowaliśmy główne cele: chcemy DOSKONALIĆ I ROZWIJAĆ     
u naszych uczniów takie umiejętności jak logiczne myślenie, 
dedukcja, wyciąganie wniosków.



 Tematem naszego 
dochodzenia jest 
identyfikacja "obcych" 
inwazyjnych gatunków roślin 
i zwierząt, wyszukiwanie         
i obserwacja miejsc ich 
występowania, różnego 
rodzaju dokumentowanie 
badań i informowanie 
lokalnej społeczności              
o wpływie posiadania/ 
uprawiania takich "obcych" 
w swoich ogródkach.



 Poznajemy specjalistów-przyrodników



















 Wzrost motywacji do nauki języka obcego, także                     
u nauczycieli 

 Nowe umiejętności
 Przyjaźnie ponad granicami
 Dużo satysfakcji
 Sprawdzamy się w nieznanych sobie czasem realiach               

i warunkach
 Uczymy się czego się da od najlepszych
 Mamy bardziej otwarte głowy i ciekawość świata
 Doceniamy miejsce, w którym żyjemy
 A że nie każdemu się  podoba ? Że krytykują -

niekonstruktywnie?, No trudno-nie można mieć wszystkiego 




www.zs-pstragowa.pl

STRONA PROJEKTU
http://naturedetectives.agentteam.co

BLOG
https://naturedetectivesblog.wordpress.com

FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/1695588027394276/?

fref=ts
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