Projekt Dzień Przedszkolaka Gdańsk 2015
Hallo, jestem…

Jestem z Gdańska

Wspólne działania przedszkoli maja kierować i integrować przedszkolaków ku przestrzeni
i doświadczeń, stymulować - rozwój i wzmacniać ich aktywność i poczucia sprawczości
(Ważny Ktoś, Ważne coś, Co słychać ? Co u Ciebie? ).
Organizacja i realizacja projektu pozwoli podjąć wspólne działania nauczycieli, promujące
edukację gdańskich przedszkoli w przestrzeni publicznej.
Idea projektu Hallo, Jestem… przyczyni się do refleksji
rodziców i nauczycieli,
że dzieciństwo jest okresem wytężonej pracy małego człowieka, który musi wyposażyć się
w ogromne zasoby wiedzy i umiejętności, które następnie wykorzysta jako dorosły.
I dlatego wszyscy powinniśmy odpowiedzialnie dostrzegać dziecięcą otwartość, ich szeroką
uwagę oraz nieszablonowe myślenie…
Organizator : Miasto Gdańsk i Trójmiejski Oddział PK OMEP
1.

Termin realizacji projektu 1 - 30 września 2015r.

2. Miejsce realizacji – ECS w Gdańsku i przedszkola gdańskie
3. Harmonogram działań


28.08.2015 – wytypowanie koordynatora ( przedszkola) dzielnicy
do realizacji projektu – członka TO PK OMEP



27.08 - 01.09. 2015 – zgłoszenie udziału w projekcie i przesłanie
karty zgłoszenia drogą elektroniczną : gdańsk@omep.org.pl



01.09 – 04.09. 2015 - wykonanie prac plastycznych przez dzieci w
przedszkolach ( ilość prac 5 - 10 prac z każdego przedszkola)
na temat: Hallo, Jestem… o dowolnej technice i na formacie A4;
ekspresja plastyczna dzieci ma pokazać obecność przedszkolaka
w przestrzeni publicznej Gdańska, dzieci mogą podjąć próbę przekazu
jak czują się obecne w swojej przestrzeni.



Każda praca plastyczna zawierać powinna wizytówkę: imię dziecka i
pierwszą literę nazwiska, wiek dziecka i nazwę przedszkola oraz
dzielnicę.

Dzieci wyróżnionych prac zostaną zaproszone wraz z rodzicami do ECS.
Nagrodą będzie udział w zajęciach edukacyjnych na Wydziale Zabaw.
Zaproszenia będą przekazane dzieciom w ich przedszkolach.
Prace plastyczne będą prezentowane w Galerii – VIDEO w ECS
w połączeniu z muzyką w dniach 28-30.09.2015.
5 .09. 2015 - zespół oceniający dokona wyboru prac dzieci.
Z wyróżnionych prac plastycznych powstaną Plakaty, które zostaną
umiejscowione na citylightach na przystankach komunikacyjnych
w Gdańsku. Plakaty te będą jednocześnie informatorem dla Gdańszczan o
Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka i obchodach tego dnia w Gdańsku. Będą
również promowały przedszkola z danej dzielnicy i te, które biorą udział w
projekcie.


04.09.2015 do godz.12.00 - przekazanie prac koordynatorowi
z dzielnicy; do godz. 17.00
koordynator przekazuje prace
do Przedszkola im. Panienki z okienka w Gdańsku ul. Bednarska 22
AB.



08.09 – 10.09.2015 – warsztaty muzyczne „Co słychać?”
dla nauczycieli – liderów projektu; warsztaty poprowadzi mistrz
perkusji, muzyk Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pani Aleksandra
Kurnyta. (Przestrzeń budynku przedszkola staje się polem doświadczeń – wielkim
instrumentem do gry).

Nauczyciele
–
liderzy
po
warsztatach
zobowiązani
są do przeprowadzenia zajęć z dziećmi i udokumentowania działań
dzieci (filmowanie, zdjęcia).


14.09.2015 – przekazanie koordynatorowi z dzielnicy płyty
CD z dokumentacją procesu tworzenia przez dzieci w przedszkolu „Co
słychać?”



14.09 -1 6.09.2015 warsztaty plastyczne „Co u Ciebie? Ważny
Ktoś?” Dzieci z rodzicami w przedszkolu lub w domu rozmawiają
o Ważnym Kimś dla dziecka. Następnie dzieci wykonują na foliowych
woreczkach rysunki kolorowymi mazakami, ważnego kogoś
dla siebie. Woreczki z rysunkami, z danego przedszkola należy
przekazać koordynatorowi z dzielnicy. Woreczki i specjalistyczne
mazaki otrzymują liderzy projektu danego przedszkola podczas
warsztatów muzycznych.



17.09.2015 do godz.17.00 - koordynatorzy przekazują woreczki z
rysunkami do Przedszkola im. Panienki z okienka w Gdańsku.
Z woreczków powstanie ogromna instalacja, którą będzie można
zobaczyć w ogrodzie zimowym ECS podczas Debaty i świętowania
Kreatywnej Pedagogiki.

21.09.2015 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka


Przedszkole biorące udział w projekcie podejmuje działania w swoim przedszkolu,
integruje działania z innymi przedszkolami w dzielnicy. Urządza wspólne spacery na
przystanki
komunikacyjne
w
celu
obejrzenia
Wystawy
zewnętrznej
na citylightach. Przedszkola
zapraszają siebie, dzieci poznają przestrzeń
przedszkolną swoich rówieśników.
W dzielnicach mogą odbyć sie różnorodne działania - przedszkola dogadują się
i wymyślą swoje istnienie w dzielnicy - promują swoje działania z rodzicami (tworzą
łańcuch Przyjaźni między przedszkolami, urządzają wystawa fotografii „Moje
Przedszkole w dzielnicy”, dzielnicowy przemarsz przedszkoli. Każda przedszkole
przygotowuje relację ze swojego świętowania w Księdze wędrującej po
przedszkolach).

30.09.2015 godz.10.00
Europejskie Centrum Solidarności :


Debata na temat : Hallo, Jestem… Jestem z Gdańska z udziałem
zaproszonych Gości z zagranicy ( Anne Greve z Uniwersytetu
w Oslo) i z Polski.

Urząd Miejski WRS – Paulina Pawelska
Trójmiejski Oddział PK OMEP - Ewa Słomińska 606 280 350

gdańsk@omep.org.pl
www.omeptrojmiasto.wordpress.com

