Program edukacji regionalnej i patriotycznej

Dla człowieka podobnie jak dla ptaka,
świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć
ale tylko jedno, gdzie jest gniazdo”.
Oliver Wendel Holmes

Innowacja pedagogiczna wprowadzona została w naszym przedszkolu od 2017r i dotyczy realizacji programu
edukacji regionalnej i patriotycznej we wszystkich grupach wiekowych przez cały okres edukacji dziecka w
przedszkolu.

wprowadzenie dziecka w świat wartości, kultury i tradycji poprzez zapoznanie z dziedzictwem
kulturowym i historycznym najbliższego regionu i kraju.
przygotowanie dziecka do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym:
rodzinnym, przedszkolnym, regionalnym, narodowym.
rozbudzanie uczuć patriotycznych do małej i dużej ojczyzny
Treści skoncentrowane są w pięciu obszarach, które łączą się i wzajemnie przenikają:

Ja i moja rodzina
Ja i moje przedszkole
Ja i moje miasto – Gniezno
Ja i mój region –Wielkopolska
Ja i moja Ojczyzna – Polska

Program poszerza treści Podstawy Programowej i pozwala skutecznie rozwijać
kluczowe kompetencje:

poznawcze:
ciekawość świata, częste zadawanie pytań, obserwowanie i wyciąganie wniosków z obserwacji,
zainteresowanie czytaniem i pisaniem poprzez słuchanie opowiadań, baśni i legend, znajomość
nazwy własnej miejscowości , wiedza na temat swojego kraju- nazwa, symbole narodowe, hymn,
komunikacyjne:
wypowiadanie się na różne tematy w sposób zrozumiały dla innych, posiadanie bogatego zasobu
słownictwa,
społeczne i obywatelskie:
współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi w zabawach i sytuacjach
zadaniowych, rozwijanie empatii, dostrzeganie potrzeby wykonywania zadań na rzecz środowiska
społecznego, przyrodniczego ( akcje charytatywne, ekologiczne))
inicjatywność:
aktywna postawa, kreatywne myślenie i działanie

Innowacja oparta jest na trzech strategiach: dydaktyczno-informacyjnej, badawczej i problemowej, w ramach
których nauczyciele biorący udział w przedsięwzięciu będą dobierać właściwe dla określonych grup wiekowych
metody i formy pracy z wykorzystaniem min. narzędzi TIK oraz bezpośredniego kontaktu z otoczeniem. Ponadto
na bazie programu proponowanego przez autorki przygotowany będzie co roku projekt edukacyjny związany z
tematem wiodącym.
W roku szkolnym 2017/2018 był to projekt edukacji regionalnej „ Mali odkrywcy historii- śladami Piastów”.
Projekt ten wprowadził dzieci w świat legend i faktów historycznych związanych z powstaniem państwa
polskiego.
W roku 2018/2019 planowana jest realizacja projektu edukacji patriotycznej „W małym sercu Polska”,
związany z uroczystościami 100-lecia odzyskania niepodległości. Dzieci poznają sylwetkę marszałka
Piłsudskiego, wiersze patriotyczne, symbole narodowe itp. poprzez zastosowanie ciekawych form przekazu jak:
filmy animowane, inscenizacje, galerie plastyczne.
Realizacja programu „Ja i moja ojczyzna” nawiązywać będzie do aktualnych wydarzeń regionu i kraju,
dlatego program jest otwarty na oferty edukacyjne instytucji wspomagających działania
nauczycieli. Najważniejsze instytucje wspomagające innowacje to: Muzeum Początków
Państwa Polskiego, Muzeum Pierwszych Piastów, Biblioteka Publiczna Miasta
Gniezna, Miejski Ośrodek Kultury oraz Piastowskie Towarzystwo
Historyczno-Turystyczne w Gnieźnie.

