SMOK, CZY SMOG?
Projekt rozszerzenia profilaktycznego programu ekologicznego pt. Czy to SmoK, czy SmoG?
dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
Program do projektu został opracowany w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” przez nauczyciela panią Annę Miszewską, lidera zespołu do spraw
ekologicznych. Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udzieliła pani Iwona Olejnik Dyrektor Przedszkola nr 43 „U Krecika Szybownika”. Program
przeszedł pozytywną opinię konsultantów metodycznych z kujawsko-pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Publikacja została
sfinansowana z budżetu Wydziału Zintegrowanego Urzędu Miasta Bydgoszczy. Program zawiera innowacyjny komplet scenariuszy oraz pomocy
dydaktycznych (obrazki poglądowe, postać smoka Ziejka, plakat, inscenizacje, wiersze, opowiadania, piosenkę z muzyką). Program przeznaczony jest dla dzieci
przedszkolnych (3-6 latków) oraz uczniów klas pierwszych, w tym realizacja scenariuszy zajęć przeznaczona jest tylko dla 5-7 latków. Program służy
wykształcaniu świadomości zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza już od najmłodszych lat i stanowi ważny punkt edukacji ekologicznej związanej ściśle
z problemem smogu. Każda zainteresowana realizacją programu, placówka otrzyma egzemplarz programu wraz z załącznikami.
Cele projektu i programu
- edukacja ekologiczna, włączająca do prac placówki edukacyjne, instytucje ekologiczne i kulturalno-oświatowe w Bydgoszczy,
- zachęcenie do działań na rzecz ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniami powietrza,
- konsolidowanie działań poprzez zaproszenie do współpracy licznych środowisk promujących ekologię,
- propagowanie założeń bydgoskiej akcji „Czyste Miasto”,
- budzenie w dzieciach przekonania, że ekologia stanowi ważną część życia każdego człowieka,
- inspirowanie rodziców dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska,
- uczenie dzieci występowania w roli twórcy i artysty dla lepszego zrozumienia zagadnień ekologii,
- promocja proekologicznego wychowania jako bodźca do rozwoju potencjału twórczego dzieci, rozwijania ich talentów i uzdolnień,
- dzielenie się dobrymi praktykami w telewizji, prasie, miesięcznikach pedagogicznych i na portalach internetowych.

Organizacja projektu
Każda placówka oświatowa realizuje założenia programowe z dziećmi oraz bierze udział w konkursach, warsztatach, spotkaniach organizowanych
dla przedszkolaków i uczniów klas pierwszych.
Zadania koordynatora (przedstawiciela) z placówki zaangażowanej w projekt:
- uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych dotyczących programu,
- przeprowadzanie zajęć warsztatowych dla dzieci starszych, zgodnie ze scenariuszami zajęć,
- uczestnictwo w miejskich konkursach i inicjatywach organizowanych przez pomysłodawców projektu,
- przygotowanie sprawozdania formie mini prezentacji, filmu, zdjęć z przebiegu programu
w swoich placówkach.
Wszystkie informacje, pomoce dydaktyczne, egzemplarze programu „Czy to SmoK, czy SmoG?”
można uzyskać i pobrać na stronach internetowych: www.czystabydgoszcz.pl, p43.edu.bydgoszcz.pl
Zapisy placówek (przedstawicieli szkół i przedszkoli) do udziału w projekcie kierujemy na adres:
p43@edu.bydgoszcz.pl (podajemy nazwę placówki, imię i nazwisko przedstawiciela - numer telefonu i mail kontaktowy).
Wszystkie szkoły i przedszkola biorące udział w projekcie „SmoK, czy SmoG?” zostaną nagrodzone upominkami,
wyróżnione zostaną również ciekawe prezentacje. Realizacja programu o smogu wliczana jest w punktację konkursową Urzędu Miasta Bydgoszcz
za całokształt działań ekologicznych placówek biorących udział w akcjach ekologicznych Czystej Bydgoszczy.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:
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Regulamin udziału w projekcie SMOK, CZY SMOG?
Organizatorzy projektu rozszerzenia ekologicznego programu profilaktycznego „Czy to SmoK, Czy SmoG?”:
Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Miasto Bydgoszcz - Wydział Zintegrowanego Rozwoju.
Czas trwania projektu: od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.
Regulamin udziału:
1. Program adresowany jest do wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych (klasy pierwsze) miasta Bydgoszczy.
2. Polega na realizacji w placówkach oświatowych profilaktycznego programu ekologicznego pt. „Czy to SmoK, czy SmoG?”.
3. Koordynator (nauczyciel) z placówki zaangażowanej w program zobowiązany jest:
- uczestniczyć w organizowanych przez pomysłodawców spotkaniach (inauguracyjnym i podsumowującym) oraz szkoleniach dotyczących programu,
- organizować zajęcia dydaktyczne według scenariuszy zajęć programu w swojej placówce (termin realizacji scenariuszy, zajęć do wyboru nauczyciela),
- przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji programu, która będzie ewaluacją w formie prezentacji multimedialnej, filmu lub fotoreportażu,
- przygotować dzieci do udziału w miejskich konkursach, organizowanych z inicjatywy pomysłodawców programu.
4. Za sprawy organizacyjne związane z realizacją programu odpowiada koordynator, autor programu – nauczyciel Przedszkola nr 43 „U Krecika
Szybownika” w Bydgoszczy, pani Anna Miszewska tel. 503-186-511, mail: annamiszewska.am@gmail.com
5. Wszystkie przedszkola i szkoły biorące udział w projekcie otrzymają upominki.
6. Wszystkie bieżące informacje, a także materiały dydaktyczne wraz z programem „Czy to SmoK, czy SmoG?” w formacie PDF,
można pobrać na stronach: www.czystabydgoszcz.pl; p43.edu.bydgoszcz.pl
7. Zakończenie projektu planowane jest na 6 czerwca 2019 roku w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” ul. J. Przybory 8.
Zgłoszenie placówki do udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do wypełnienia wszystkich obowiązków;
Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 10 października 2018 roku o godzinie 14:00 w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” ul. J. Przybory 8
w Bydgoszczy. Prosimy potwierdzić do 7 października 2018 zgłoszenie udziału przybycia na spotkanie na adres Przedszkola nr 43 „U Krecika Szybownika”
p43@edu.bydgoszcz.pl
W mailu prosimy napisać
1. Imię i nazwisko przedstawiciela - koordynatora (osoby odpowiedzialnej w swojej placówce za realizację programu o smogu).
2. Nazwa przedszkola, szkoły uczestniczącej w programie.
3. Numer telefonu i mail do przedstawiciela placówki.
4. Potwierdzenie obecności na spotkaniu dnia 10 października o godz. 14:00 w Przedszkolu nr 43 (Ul. J. Przybory 8).
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