Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Opocznie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
Osi priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działania: XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałania: XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

realizuje projekt

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA POSZERZA HORYZONTY”
W miesiącu styczniu 2020 r. w ramach zajęć równościowych „Królewna Karolina
odważna dziewczynka” poświęcone były budowaniu atmosfery tolerancji dla inności
i różnorodności, przełamywanie stereotypów płciowych dotyczących wykonywania ważnych
funkcji społecznych, politycznych, rozpoznawanie stereotypowych ról płciowych, budowanie
solidarności w grupie, wspieranie równości płci. Zajęcia przebiegały w formie grupowej jak
i indywidualnej. Zaprezentowano dzieciom opowiadania o Królewnie Karolinie, która jest
odważną dziewczynką i ratuje biedną rodzinę przed złodziejami z ciemnego lasu.
Na kolejnych zajęciach zaprezentowano bajkę „W przedszkolu Małego Burego Misianowy kolega” mówiącej o trudnościach wynikających z zaburzeń słuchu. Bajki terapeutyczne
mają na celu danie dzieciom wsparcia, pomoc w rozumieniu sytuacji trudnych, także
uświadomienie doznawanych emocji, poznanie nowych strategii radzenia sobie i zastępczą
kompensację, co powoduje, że występują w nich pewne elementy wspólne. Bajki terapeutyczne,
to skuteczna metoda wychowania wrażliwego człowieka umiejącego radzić sobie w życiu pomimo
trudności, niepełnosprawności.
W ramach zrównoważonego rozwoju podjęte zostały działania związane z promocją
zdrowego stylu życia poprzez omówienie wspólnie z dziećmi zdrowego stylu życia oraz
samodzielne przygotowanie przez dzieci kanapek, surówek, sałatek owocowych i warzywnych,
koktajli owocowych.
Oprócz tego przez cały miesiąc wszyscy uczestnicy/uczestniczki brały udział we
wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w projekcie tj. podstawie programowej, gimnastyce
korekcyjnej, rytmice, zajęciach logopedycznych, integracji sensorycznej oraz otrzymywały
całodzienne wyżywienie.
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Wszyscy uczestnicy/uczestniczki uczestniczą we wszystkich formach wsparcia
zaplanowanych w projekcie, wszyscy mają równy dostęp do zajęć jak i pomocy
dydaktycznych bez względu na płeć
25 dzieci (15 DZ i 10 CH) z czego
5 latków – 12 dzieci (w tym 9 dziewczynek i 3 chłopców)
4 latków – 13 dzieci (w tym 6 dziewczynek i 7 chłopców)

.

Realizator projektu : Akademia Przedszkolaka Agnieszka Klimek
Biuro projektu : ul. M.C. Skłodowskiej 22, 26-300 Opoczno,
e-mail info@akademia-przedszkolaka.com, Tel: 601 668 592
Koordynator projektu : Małgorzata Mlonka,
e-mail malgorzata.mlonka@wp.pl, Tel: 509 021 050
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