Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Eko Ludek”
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest zwróceniem uwagi na potrzebę
budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie
właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka
kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie czy
młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.
Autorami i koordynatorem projektu są:

Magdalena Wiśniewska – Oppenauer
Katarzyna Kędrak
Marek Gwóźdź – oprawa graficzna

Cele:
 przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach
przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
 poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których
sprawcą jest człowiek,
 uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,
 zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,
 rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności i umiejętności
wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,
 przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce
naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
 rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii
elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania
w codziennym życiu,
 przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
 rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że
podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym
świecie,
 zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery,
drzewa, parki, ptaki, owady),
 rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,
 kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),

 stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania
obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
 kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
 rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

Projekt jest zgodny z obowiązującą
Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

Regulamin
1. Projekt jest przeznaczony dla zainteresowanych nauczycieli i placówek
oświatowych.
2. Realizacja zaplanowana jest od 1 września 2020 do 30 czerwca 2021.
3. Aby wziąć udział w Projekcie, jego uczestnicy są zobligowani do:
 zapoznania się z Regulaminem,
 zapoznania się z Zadaniami Projektowymi,
 pobrania Plakatu informacyjnego i umieszczenia go na stronie
internetowej swojej placówki lub na tablicach informacyjnych,
 zrealizowania minimum 10 zadań podanych przez autorów w danym roku
szkolnym.
Każdy nauczyciel podejmuje decyzje o tym,
jakie zadania będą
odpowiednie dla jego grupy wiekowej (klasy) i placówki.
Uwaga:
Prosimy o zamieszczenie 5 realizacji na stronie FB projektu.
Warunek konieczny do otrzymania certyfikatu.
4. Wybrane przez uczestników zadania można wykonać w jednej grupie
(klasie), jak również je podzielić, angażując w ten sposób całą placówkę.
5. Uczestnicy(nauczyciele) projektu mogą wybierać zadania z puli
aktywności z roku 2019/2020 lub oprzeć się na tematach II edycji
2020/2021 - „Ekologicznej podróży po Polsce”.

6. Uczestnicy, którzy zrealizują min. 10 zadań w roku szkolnym, udostępnią
relacje na Grupie Projektowej Eko Ludek na Facebooku oraz wypełnią
ankietę dotyczącą projektu (maj 2021), otrzymają Certyfikaty dla
nauczycieli i placówki.
7. Certyfikaty będą do samodzielnego pobrania na zakończenie projektu.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Administrator zastrzega sobie prawo
do zmian w Regulaminie i w Zadaniach Projektowych do wykonania.

Dziękujemy

