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Cele:

 kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości
narodowej,
 rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie
piękna ojczystego miejsca)
 budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole,
miejscowość,
 przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego
regionu),
 uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się
poprawną polszczyzną,
 poznanie legend i baśni polskich,
 dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia;
poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej
wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",
 kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich
wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do
niesienia pomocy innym.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową
i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021
Autor Projektu – Ludmiła Fabiszewska

Regulamin Projektu

1. Projekt jest przeznaczony dla zainteresowanych placówek oświatowych, opiekuńczych,
kulturalnych i wychowawczych, np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, ośrodki
szkolno-wychowawcze, szkoły przyszpitalne, domy kultury itd. Nie ma żadnych
ograniczeń wiekowych.
2. Realizacja działań projektowych zaplanowana jest w okresie od 15 września 2020 roku
do 30 maja 2021 roku.
3. Aby wziąć udział w Projekcie uczestnicy zobligowani są do:
 wysłania prośby o dołączenie do Projektowej Grupy FB –
https://www.facebook.com/groups/491699184558422/?ref=bookmarks
 zapoznania się z Regulaminem i Zadaniami na rok szkolny 2020/2021;
 wypełnienie i wysłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 01 września 2020r.
(formularz będzie do pobrania od 15 sierpnia 2020 r.) Jest to jedyny sposób zgłoszenia
do Projektu.
 pobrania Plakatu o udziale w Projekcie, umieszczenia go na stronie internetowej swojej
placówki i na tablicach informacyjnych (plakat będzie do pobrania na grupie
projektowej 01 września 2020r)
 zrealizowania min. 20 zadań z „Listy zadań” w trakcie trwania projektu (zadania
zaznaczone na czerwono – są obowiązkowe)
4. Wybrane przez uczestników zadania można wykonać w jednej grupie (klasie), jak
również podzielić zadania, angażując w ten sposób całą placówkę.
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5. Relacje z podejmowanych działań projektowych koordynatorzy projektu umieszczają
na Grupie Projektowej FB „Piękna Nasza Polska Cała” (realizację zadań można też
umieszczać na stronie internetowej placówki, a na grupie projektowej wstawić odnośnik
do strony (link)). Publikowanie zdjęć, filmów i relacji zawierających wizerunek
dzieci/młodzieży, jest jednoznaczne z posiadaniem pisemnej zgody na wykorzystanie
wizerunku. Zgodę tę należy skonstruować wg wewnętrznych zaleceń placówki ( w
porozumieniu w inspektorem RODO).
6. Koordynator projektu jest zobligowany do wypełnienia krótkiego FORMULARZA
EWALUACYJNEGO dostępnego na grupie 10 maja 2021r. Na jego podstawie
uczestnicy otrzymają Certyfikaty dla dzieci, nauczycieli i placówki. Szczególnie
zaangażowane koordynatorzy i placówki otrzymają upominki.
7. Każda placówka biorąca udział w projekcie wypełnia tylko JEDEN formularz
zgłoszeniowy i ewaluacyjny.
8. Działania Projektowe mogą posłużyć jako inspiracja do napisania programu własnego
lub wprowadzenia w placówce innowacji pedagogicznej.
9. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
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