PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Przedszkole Art School w Olsztynie
Temat działania: „Międzykulturowość – poznaję moich kolegów z innych krajów
i ich obyczaje”
Zasięg działania:
Program przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych od 2.5 do 6 lat. Należy umożliwić
dzieciom, na różnych poziomach, bycie aktywnym, poszerzanie i pogłębianie wiadomości
oraz umiejętności zgodnie ze wzrastającymi ich możliwościami intelektualno – percepcyjnymi.
Cele działania:
Celem programu jest zapoznanie dzieci z odmiennością innych kultur poprzez podejmowanie
przez nich aktywnych działań raz uruchamianie wielokierunkowej funkcji poznawczej.
Realizując ten program budujemy system wartości dzieci pozwalający na lepszą orientację na inność.
Przedszkolaki dowiadują się jak żyją ich koledzy i koleżanki na innych kontynentach, jakie panują
u nich zwyczaje, jaka jest kultura, kuchnia, tradycje, w co się bawią i jak porozumiewają
się z innymi. Program ma na celu korzystanie z doświadczeń dzieci, wspieranie ich aktywności
oraz inicjowanie innych działań przez nie podejmowanych
Uzyskane efekty:
Artschoolowy Przedszkolak jest aktywny, tolerancyjny, doświadcza świata, zna inne kraje,
zna słownictwo z danego kraju – podstawowe zwroty, potrafi zaprezentować swoją wiedzę
i umiejętności przed innymi, potrafi zaciekawić zdobytymi doświadczeniami innych, odnaleźć się
w różnych sytuacjach. Nieodłącznym elementem prawidłowej realizacji projektu jest włączanie
do niego rodziców.
Wnioski z realizacji:
Program cieszy się wielkim powodzeniem. Z powodu dużego zainteresowania ze strony dzieci tym
projektem, w tym roku szkolnym realizowana jest jego druga część. Dzieciom najbardziej podoba się
to, że same decydują, jakie stoiska zostaną przez nie przygotowane, to od nich zależy w jakim kraju
„będą”. Bardzo dobrym pomysłem było włączenie rodziców do programu. Oni również chętnie dzielą
się własnymi doświadczeniami. Program powstał z inicjatywy przedszkolaków, ponieważ często
opowiadały o swoich podróżach, zdobytych doświadczeniach, pokazywały przywiezione pamiątki,
używały nowo poznanych słów podczas swoich podróży. W przedszkolu znajdują się zabawki
przypominające o tym, że na świecie są ludzie różnych ras (dzieci bawią się lalkami o ciemnej
karnacji), są też instrumenty wykonane przez dzieci po powrocie z podróży (np.: rura deszczowa,
kokosowa grzechotka i wiele innych). Program wykorzystuje aktywność dzieci. Jego ważnym aspektem
jest wdrażanie dzieci do życia w społeczeństwie międzykulturowym.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: www.przedszkole-artschool.pl
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