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Inne obszary (określić jakie)

Integracja środowiska lokalnego

Temat działania: FESTYN RODZINNY „WARMIŃSKA KARUZELA”

Zasięg działania
Projekt został skierowany do społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli SP7) oraz lokalnej
(mieszkańców dzielnic Olsztyna: Likusy, Nad Jeziorem Długim i Redykajny). Festyn odbył się w dniu
1 października 2016 r. na obszarze przynależnym do szkoły (boisko, szkolne patio, plac zabaw, lapidarium).
Był zwieńczeniem zainicjowanych przez szkołę i rodziców działań integrujących środowisko szkolne i lokalne.
Nazwa imprezy „WARMIŃSKA KARUZELA” nawiązywała do tradycji regionalnej kultywowanej przez szkołę
(wątki warmińskie pojawiały się w części artystycznej, czynnościach twórczych, aktywności kulinarnej),
a także do efektu starań podjętych przez Radę Rodziców (dzięki jej wsparciu powstał szkolny plac zabaw).
Uczestnicy festynu krążąc od atrakcji do atrakcji, niczym na karuzeli, mieli okazję bawić się, ćwiczyć,
tańczyć, tworzyć. Wszystkie działania odbywały się w „warmińskim klimacie”. W duchu aktywnego
wypoczynku uczniowie i rodzice do pieśni „Pofajdok” mogli poćwiczyć i zatańczyć zumbę, następnie wziąć
udział
w tradycyjnych warmińskich zabawach. Założeniem festynu było wykorzystanie potencjału lokalnej
społeczności, dlatego wszelkie aktywności, zabawy i pokazy były organizowane, prowadzone i prezentowane
przez osoby bezpośrednio związane ze szkołą, np. uczniów (odbył się pokaz tańców warmińskich w
wykonaniu uczennic należących do Zespołu Tańca Ludowego „Warmia”) i pracowników szkoły (np. grupa
nauczycieli wystąpiła przed społecznością szkolną z inscenizacją wiersza Jana Brzechwy pt. „Pomidor”,
nauczyciele prowadzili zumbę i regionalne zabawy). Integracja środowiska szkolnego i lokalnego odbywała
się także poprzez wspólne działania twórcze rozwijające kreatywność, umiejętności plastyczne i językowe, w
tym kulturę słowa. Uczestnicy festynu w zespołach klasowych udekorowali wykonane ze styropianu baby
pruskie, układali
kilkuwersowe teksty (rymowanki, wyliczanki) na temat swojej klasy lub szkoły,
prezentowali się w klasowych korowodach. Zwieńczeniem festynu był „Warmiński Kram Smaków” – owoc
działań wcześniej zaplanowanych i podjętych przez uczniów, wychowawców i rodziców. Każda klasa miała za
zadanie przygotować zdrowe potrawy z sezonowych warzyw i zaprezentować je podczas festynu na
własnoręcznie przystrojonym straganie. W ramach propagowania i przestrzegania zdrowych zasad
odżywiania na straganach znalazły się ekologiczne i zdrowe smakołyki. Festyn „WARMIŃSKA KARUZELA”
odbył się w nietypowej scenerii - na teren szkoły rozstawione były posągi bab pruskich. Ten nieoficjalny
symbol Olsztyna nie tylko był atrakcją wizualną. Uczniowie oprócz dekorowania styropianowych posągów
mieli okazję poznać historię Baby Pruskiej z Barcian, a także zrobić sobie z repliką posągu fotografię w
szkolnej fotobudce, która działała pod hasłem „Zrób sobie zdjęcie z Babą!”. Impreza cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem, zgromadziła około 670 osób.
Cele:
integracja środowiska szkolnego: dzieci, rodziców i nauczycieli, mieszkańców osiedli Likusy, Nad
Jeziorem Długim i Redykajny;
kształtowanie przywiązania do rodziny i środowiska;
zapoznanie z lokalnym dziedzictwem kulturowym;
zainteresowanie historyczną przeszłością najbliższej okolicy;
pielęgnowanie polskiej mowy i tradycji;
kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego;
kształcenie umiejętności porozumiewania się z innymi członkami grupy
i czynnego współuczestnictwa w grupie;
rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia u dzieci i dorosłych;
kształtowanie zdolności organizacyjnych u uczniów.
Uzyskane efekty:
integracja środowiska szkolnego i lokalnego poprzez nawiązanie pozytywnych relacji między
uczestnikami festynu;
wspólne aktywne spędzenie wolnego czasu;
nawiązanie ściślejszej współpracy nauczycieli z rodzicami - pogłębienie znajomości środowiska
lokalnego;
zaktywizowanie rodzin w ramach różnorodnych aktywności organizowanych w trakcie
trwania festynu;
krzewienie poczucia więzi z historią, tradycją i kulturą własnego regionu.
Wnioski z realizacji: Organizacja festynu „WARMIŃSKA KARUZELA” pokazała, jak ważne są wszelkie
działania, które budują, angażują i integrują środowisko szkolne i lokalne. Projekt udowodnił, że dzięki
zaangażowaniu wychowawców, uczniów i rodziców można osiągnąć sukces, jakim jest aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły.

Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://sp7.olsztyn.pl/

