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  Projekt „Europa bez granic” został stworzony w celu poszerzania wiedzy
przedszkolaków o informacje i ciekawostki o krajach europejskich i ich kulturze,
poruszając tym samym kwestię edukacji międzykulturowej i globalnej. Dzięki
realizacji różnorodnych zadań zawartych w projekcie, dzieci będą miały możliwość
pobudzania swojej ciekawości, rozwijania potencjału i wiedzy. Treści zawarte          
w programie są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego
oraz wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok
2022/2023 i zostały skonstruowane i dobrane tak, aby dzieci dostrzegały
korzyści płynące z podróżowania, wspólnej zabawy i odkrywania, a także
uczyły się tolerancji.
  W trakcie trwania projektu dzieci poznają ciekawostki dot. kultury danego kraju,
tradycyjne zabawy równieśnicze, tańce, zwroty językowe, wykonają zadania
plastyczne ściśle związane z kulturą danego kraju, zwiedzą wirtualnie muzea lub
miasto, a także będą miały okazję wziąć udział w zajęciach kulinarnych.

Kilka słów o projekcie...

Organizator projektu

  Autorami projektu są p. Iwona Krukowska, p. Agnieszka Podgórska oraz            
 p. Wioletta Urbaniak, nauczyciele Przedszkola Publicznego nr 21 w Radomiu. 

Organizatorem projektu jest Przedszkole Publiczne nr 21 w Radomiu 
ul. Gagarina 19 
26-600 Radom 
tel.: 504 933 951
email: sekretariat@zsp2.radom.pl
strona internetowa: http://zsp2.radom.pl/pp21/index.html

http://zsp2.radom.pl/pp21/index.html


dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem przez nauczycieli;
promocja placówek oraz działań nauczycieli;
poszerzanie własnych kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych.

poznaje wybrane kraje europejskie z uwzględnieniem najciekawszych aspektów
geograficznych, przyrodniczych i społecznych;
nabywa świadomość istnienia innych narodowości;
rozumie odmienność innych kultur i tradycji- poznaje ich elementy;
kształtuje postawę tolerancji i akceptacji względem innych narodowości;
poszerza słownictwo- również o zwroty obcojęzyczne.

Dziecko:

Cel główny

 rozbudzenie świadomości wielokulturowości poprzez poznanie różnych państw,
kultur, tradycji;
rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami wychowania przedszkolnego   
 z całej Polski.

Cele szczegółowe

Korzyści dla nauczyciela



Projekt przeznaczony jest dla wszystkich placówek przedszkolnych. Udział      
 w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są od 1 do 30 września 2022r
(później wyłącznie za zgodą organizatorów). Aby zgłosić placówkę do projektu,
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, aktywny pod podanym linkiem:

Nauczyciele, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązani są do
uzyskania zgody rodziców na udział dziecka w projekcie i przechowywanie
oświadczeń w dokumentacji projektu. Zgody należy skonstruować według
wewnętrznych procedur placówki.
Uczestnicy projektu po zrealizowanym zadaniu umieszczają krótki opis             
 i fotorelację z przeprowadzonych działań. Grupa projektowa traktowana
powinna być jako źródło inspiracji, pomysłów, wymiany doświadczeń między
nauczycielami. Relacja powinna zostać zamieszczona do 10 dnia kolejnego
miesiąca i być opisana w następujący sposób: 

Każda zgłoszona placówka wyznacza koordynatora projektu, którego zadaniem
jest zgłoszenie placówki do projektu, nadzorowanie działań w placówce,
kontakty z organizatorami, umieszczanie relacji z wykonanych działań,
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu projektu do dnia 25 czerwca
2023r. (osoby, którym zależy na otrzymaniu zaświadczenia wcześniej
wypełniają ankietę ewaluacyjną do dnia 25 maja 2023r.)
Aby uzyskać podziękowanie/ zaświadczenie/ certyfikat udziału w projekcie
(wysyłany będzie drogą mailową in blanco w terminie do 5 dni po wypełnieniu
formularza) należy zrealizować zadania projektowe oraz je udokumentować   wg
zasad opisanych wyżej.

 https://forms.office.com/r/0nvkdrRBgk
Po wysłaniu zgłoszenia należy dołączyć do specjalnie utworzonej grupy na
Facebooku. Grupa przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli.

https://www.facebook.com/groups/5266126046812449

Rok szkolny 2022/2023 - Przedszkole nr... w ... zrealizowało w październiku... 

Termin realizacji

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2022 – czerwiec 2023.

Zasady uczestnictwa

https://forms.office.com/r/0nvkdrRBgk


projekt składa się z 8 modułów, a w każdym z nich przewidziane jest 6 zadań,
spośród których należy wybrać i zrealizować 3;
zadania do kolejnych modułów, wraz z opisem i materiałami do realizacji będą
zamieszczane sukcesywnie na grupie facebookowej;
po skończeniu każdego modułu, jako potwierdzenie odbycia „podróży” dzieci
wypełniają odpowiednią stronę w Księdze Podróżnika;
moduły do realizacji:

udział w multimedialnym quizie wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu
(koniec maja).

     *Polska (październik)
     *Wielka Brytania (listopad)
     *Finlandia (grudzień)
     *Francja (styczeń)
     *Włochy (luty)
     *Hiszpania (marzec)
     *Grecja (kwiecień)
     *Belgia (maj)

Realizacja projektu

Ewaluacja projektu

ocena realizacji zadań w ramach projektu „Europa bez granic”;
ankieta ewaluacyjna wypełniona przez uczestników projektu;
obserwacja dzieci podczas realizacji projektu;
rozmowy z dziećmi i rodzicami;
quiz wiedzy zdobytej poprzez realizacji projektu.

Sposoby ewaluacji projektu:


