Projekt - Kożuchów moja mała Ojczyzna
Realizowany w ramach programu :
Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku. Zadbajmy o wspólną przestrzeń
Projekt zakładał zróżnicowane działania edukacyjno-organizacyjne na terenie Gminy
Kożuchów adresowane do dzieci, rodziców i pracowników, ale także mieszkańców
społeczności lokalnej. Pozyskaliśmy 16 partnerów w tym placówki oświatowe, władze
samorządowe, organizacje społeczne i indywidualnych mieszkańców, którzy znają
historię naszego miasta i regionu. Opracowaliśmy i rozpowszechniliśmy materiały
informacyjno - promocyjne dotyczące programu "Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym
Śląsku. Zadbajmy o wspólną przestrzeń" i naszego projektu. Opracowaliśmy i
wdrożyliśmy autorski program edukacji regionalnej i zgłosiliśmy go jako innowację
pedagogiczną do Kuratorium Oświaty. Działania projektowe włączyliśmy do
Rocznego Planu Rozwoju Przedszkola w roku szkolnym 2007/2008. Aby przybliżyć
dzieciom i rodzicom zabytki zaplanowaliśmy spacery i wycieczki do Zamku, Baszty
Krośnieńskiej, Bramy Kata, Lapidarium, wzdłuż fosy i murów obronnych.
Zaplanowaliśmy także 3 wycieczki autokarowe: do Dworku w Szybie, aby poznać
stare instrumenty muzyczne, do zabytkowych kościołów i pałacy w Gminie Kożuchów
– aby zobaczyć je w naturze oraz do Muzeum Etnograficznego w Ochli, aby poznać
ginące zawody. Zaplanowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi: władzami
samorządowymi, artystami, zespołami ludowymi, aby przybliżyć nie tylko czasy
współczesne, ale pokazać je na tle historii naszego regionu. W placówce powstała
stała ekspozycja przedmiotów i pamiątek obrazujących naszą historię. W każdej
grupie powstał kącik regionalny. Pielęgnujemy znane i poznajemy nowe ludowe
zwyczaje i tradycje: obrzędy pożegnania zimy i powitania wiosny, jasełka,
kolędowanie, przedstawienie wielkanocne. Zaprosimy na nie rodziców, dziadków i
seniorów. Włączymy się do obchodów Dni Kożuchowa prezentując tańce i zabawy
ludowe. Ogłosiliśmy 5 konkursów o zasięgu gminnym dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz 2 dla dzieci przedszkolnych. Opracowaliśmy
komplety materiałów edukacyjnych do zajęć i przekazaliśmy je partnerskim
placówkom oraz 3 bibliotekom. Zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne dla
nauczycieli w naszej gminie, które poprowadziły osoby znające historię naszego
miasta i okolic. Wydaliśmy dodatek do przedszkolnej gazetki "Znam moje miasto" w
którym na bieżąco informowaliśmy rodziców o naszych przedsięwzięciach. Na
zakończenie i podsumowanie naszego projektu zorganizowaliśmy Festyn rodzinny
"Kocham moje miasto", gdzie podziękowaliśmy współuczestnikom realizowanych
działań i sponsorom.
Na projekt otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3.260,00zł.
Jest to 3 projekt realizowany w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju…”
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