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Cele
•

Wykorzystanie w procesie edukacji dostępnych środków komunikacji.

•

Kontynuowanie edukacji przedszkolnej w warunkach domowych.

•

Rozwijanie samodzielności dziecka poprzez zdobywanie sprawności zuchowych.

Opis
Projekt „Domowe przedszkole małego Zucha” zakłada wykorzystanie w procesie edukacji
zdalnej dostępnych środków komunikacji elektronicznej (Facebook, kontakt mailowy).
Sposoby utrzymywania tego internetowego kontaktu zostały wypracowane razem
z rodzicami dużo wcześniej.
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Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o ujednoliceniu przesyłanych rodzicom materiałów,
ciekawych propozycji. Otrzymują je oni w formie tabeli (tygodniowego rozkładu zajęć),
podzielonej na aktywności dziecka – małego Zucha.
Opracowano również ankietę, która pomaga nauczycielom monitorować postępy
przedszkolaków, weryfikować ich wiedzę i umiejętności, na bieżąco odpowiadać na potrzeby
dzieci, a także reagować na zgłaszane problemy. Link do ankiety przesyłany jest rodzicom
raz w tygodniu wraz z materiałami.
Dodatkowo powstała także karta sprawności dla Zucha – PORZĄDNICKI, która jest
kontynuacją działań realizowanych w przedszkolu związanych ze zdobywaniem sprawności
zuchowych.
W trakcie projektu realizujemy także zadania integrujące społeczność przedszkolną.
Podczas Domowego Balu Ekologicznego dzieci wraz z rodzicami i pracownikami
przedszkola bawiły się w wykonanych przez siebie strojach. Z kolei z okazji Dnia
Niezapominajki przedszkolaki wykonywały różnymi technikami plastycznymi kwiatki, które
przyozdobiły laurkę z wyrazami wdzięczności i wsparcia do pracowników szpitali, sklepów
i Poczty Polskiej.
Na fanpage’u przedszkola na Facebooku zamieszczamy zdjęcia przesyłane przez rodziców.
Dzięki nim możemy podziwiać artystyczne prace dzieci, komentować, wspierać się
wzajemnie w sytuacjach życia codziennego, wymieniać pomysłami na ciekawe spędzanie
wolnego czasu. Wszystkie materiały rodzice otrzymują drogą mailową, a dodatkowo są one
publikowane na stronie internetowej przedszkola w zakładce Nauczanie zdalne.
Stan realizacji
W trakcie realizacji1
Najważniejsze efekty
–
Informacje dodatkowe
Ewaluacja prowadzonych działań odbywa się raz w tygodniu. Rodzice wypełniają i odsyłają
ankietę online na temat realizacji zadań nauczania zdalnego. Na podstawie analizy wyników
można stwierdzić, że zamierzone cele są osiągane.
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