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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. 

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-09-2014 - 08-10-2014 przez zespół wizytatorów ds.

ewaluacji, w skład którego weszły: Iwona Rudzka, Anetta Szurkowska. Badaniem objęto 68 dzieci

(wywiad po obserwacji zajęć i wywiad grupowy), 70 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 7

nauczycielek (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem, grupowy

z partnerami przedszkola oraz obserwacje zajęć, przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowy obszar działania

przedszkola.  

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna]

OP - Arkusz obserwacji przedszkola

OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziećmi

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola

WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
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Obraz przedszkola

Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy zewnętrznej ewaluacji problemowej,

przeprowadzonej w Przedszkolu w Pomarzanowicach, w powiecie poznańskim. Poniżej znajdą

Państwo najważniejsze informacje dotyczące działań przedszkola, w zakresie procesów

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

             Przedszkole w Pomarzanowicach, którego organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska funkcjonuje

od 1 września 2012 roku w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej. Do dyspozycji dzieci jest pięć sal

dydaktycznych, sala gimnastyczna, szatnie, teren do zabaw na powietrzu. W ramach programu rządowego

Radosna Szkoła doposażono plac zabaw w różnorodny sprzęt. Nauczyciele organizując zajęcia z dziećmi

korzystają z programu wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka" autorstwa Iwony Brody,

który podzielony jest na 15 bloków tematycznych, zgodnych z obszarami podstawy programowej. W planowaniu

procesów edukacyjnych, uwzględniają zainteresowania, potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, jak również

sugestie i oczekiwania rodziców. Monitorowanie procesów edukacyjnych odbywa się poprzez: obserwację

dziecka w różnych sytuacjach, analizę dokumentacji nauczycieli (arkusze obserwacji), pozyskiwanie informacji

o losach absolwentów.

Przedszkole bierze udział w programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o zasięgu

ogólnopolskim i lokalnym,  np.:  "Mamo, tato wolę wodę", "Ekologiczny Piknik Edukacyjny", "Reaguj i ratuj".

W tegorocznej edycji Akademii Aquafresh dzieci przystąpiły do pobicia Rekordu Guinnessa w największej liczbie

osób myjących zęby w tym samym czasie. Grono pedagogiczne wprowadza różnorodne rozwiązania

dydaktyczno-wychowawcze, włączając w ich przebieg rodziców. Prowadzona jest terapia logopedyczna i nauka

języka angielskiego. Bieżące informacje o działaniach przedszkola i osiągnięciach dzieci prezentowane są

poprzez: stronę internetową (przedszkolepomarzanowice.edupage.org), serwis społecznościowy Facebook.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Przedszkole w Pomarzanowicach
Patron

Typ placówki Przedszkole

Miejscowość Pobiedziska

Ulica Pomarzanowice

Numer 7a

Kod pocztowy 62-010

Urząd pocztowy Pobiedziska

Telefon 61 815 34 23

Fax 618153423

Www przedszkolepomarzanowice.edupage.org

Regon 30220282700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 101

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 8.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.32

Średnia liczba uczących się w oddziale 20.2

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.63

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat poznański

Gmina Pobiedziska

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)

Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tego procesu. (B)

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)
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Wnioski

1.  Stosowanie przez nauczycieli różnorodnych metod i form pracy, w tym podejmowanie działań

w ramach realizacji ogólnopolskich i lokalnych programów edukacyjnych, przyczynia się do aktywności

twórczej dzieci i rozwijania umiejętności przydatnych w szkole.

2. Realizacja działań wychowawczo-dydaktycznych jest powszechnie i systematycznie monitorowana oraz

analizowana, a wnioski skutkują wprowadzaniem przez nauczycieli korzystnych zmian w swojej pracy

i doskonaleniu zawodowemu, np. w zakresie metody Batii Strauss.

3. W budynku przedszkola wykonano szereg prac modernizacyjnych, zagospodarowano przestrzeń

do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Istniejąca sala gimnastyczna wymaga jednak poprawy

warunków do swobodnych ćwiczeń, występów artystycznych i spotkań z rodzicami.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu

się

Stan oczekiwany:

Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą

ich wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą

przebieg zajęć opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej

pracy. Jakości zajęć służą nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy

pedagogicznej.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu monitorowane są procesy wspomagania rozwoju dzieci, a wnioski wykorzystywane

są w organizacji zajęć indywidualnych, w tym terapii logopedycznej. Wprowadzenie elementów

muzykoterapii i bajkoterapii służy oddziaływaniom wychowawczym i relaksacyjnym. Ważną rolę

w zajęciach z dziećmi odgrywa pedagogika zabawy, elementy kinezjologii edukacyjnej, udział

w programach edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Rodzice włączani są w proces

wychowawczo-dydaktyczny, co służy budowaniu pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku

lokalnym. Wymaganie jest zatem spełnione na poziomie wysokim.

Obszar badania:  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane

indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym

dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej 

Działania podejmowane w przedszkolu są adekwatne do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości poszczególnych dzieci poprzez:

prowadzoną i dokumentowaną obserwację pedagogiczną, analizę poziomu wykonywanych zadań i tym samym

nabywania określonych umiejętności, kontakt z rodzicami. Zdaniem dyrektora, stałymi działaniami

realizowanymi w celu wsparcia indywidualnych potrzeb dzieci są:

• zabawy dydaktyczne,

• praca indywidualna z dzieckiem,

• współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

• terapia logopedyczna.

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (62 z 63) wskazuje, że sposób pracy nauczycieli odpowiada
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potrzebom i możliwościom rozwojowym ich dzieci. Jeden respondent jest odmiennego zdania (Wykres 1).

W ramowym rozkładzie dnia uwzględnione są różne formy aktywności dzieci (zabawa, zajęcia dydaktyczne

i dodatkowe, pobyt na powietrzu) oraz czas na wyciszenie dzieci (leżakowanie w trzech grupach wiekowych,

w dwóch pozostałych relaks przy muzyce, słuchanie bajek). W wywiadzie dzieci stwierdziły, że w przedszkolu

najbardziej lubią się bawić, rysować, śpiewać. W pojedynczych przypadkach nie lubią jeść jabłek i uczyć się.

Podczas obserwowanych zajęć dydaktycznych (5), nauczyciel angażował dzieci do wykonywania różnych zadań.

Element stopniowania trudności zadań miał miejsce przy wykonywaniu prac plastycznych przez dzieci

i układaniu puzzli z różnej liczby elementów.

Rodzice uważają, że warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola w sposób zadowalający sprzyja zaspokajaniu

potrzeb rozwojowych ich dzieci. Słabą stroną jest sala gimnastyczna, która wymaga nakładów finansowych

na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.

Wykres 1j

Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane

i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego

procesu. 

Badania potwierdzają użyteczność wniosków nauczycieli z monitorowania procesu wspomagania

i rozwoju dzieci. Zdaniem dyrektora, na etapie planowania działań edukacyjnych uwzględnia się treści zawarte

w programie wychowania przedszkolnego, które zgodne są z obszarami podstawy programowej. Opracowuje się

roczny plan pracy przedszkola i miesięczne plany działań z dziećmi w danej grupie wiekowej. Powołuje się

zespoły zadaniowe (Tab. 1).

Nauczyciele informują, że monitorowanie procesów edukacyjnych polega między innymi na: prowadzeniu

obserwacji pedagogicznej, analizie umiejętności, którymi powinno wykazywać się dziecko, prowadzeniu rozmów

z dziećmi na temat ich zainteresowań (Tab. 2). Dyrektor powołuje się na analizę dokumentacji nauczycieli
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i specjalistów, pozyskiwanie informacji o losach absolwentów i prowadzenie obserwacji zajęć. Wyniki

z monitorowania procesów edukacyjnych wykorzystywane są w organizowaniu pracy indywidualnej z dziećmi,

motywowaniu ich do aktywności lub zmianie metod i form pracy. Na ich podstawie prowadzone są rozmowy

z rodzicami, w celu ustalenia wspólnych kierunków działań, np. w przypadku dziecka z problemami

emocjonalnymi lub z czynnościami z zakresu samoobsługi (Tab. 3). W opinii dyrektora, wnioski wykorzystywane

są do modyfikacji koncepcji pracy i rocznego planu pracy przedszkola. Przyczyniają się do celowego

podejmowania doskonalenia zawodowego przez nauczycieli, w zakresie metody aktywnego słuchania muzyki wg

Batii Strauss lub kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona. Służą one nawiązaniu współpracy z nauczycielem

logopedą, a także doposażeniu przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne (instrumenty muzyczne). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w przedszkolu planuje się procesy edukacyjne? [WD] (8531)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Procesy edukacyjne planuje się poprzez: a) wybór

programu wychowania przedszkolnego (w roku

szkolnym. 2014/15 dopuszczono do realizacji program

"Od przedszkolaka do pierwszaka" autorstwa Iwony

Brody), b) opracowanie rocznego planu wraz z

kalendarzem imprez i uroczystości c) powołanie

zespołów zadaniowych - zespół ds. ewaluacji, opieki i

wychowania, promocji i procedur oraz regulaminów.

W tym roku szkolnym praca z dziećmi ukierunkowana

jest na działania ekologiczne i poznawanie różnorodnych

zawodów. W proces planowania angażują się wszystkie

nauczycielki.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo procesy edukacyjne w przedszkolu? [WN] (8238)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 obserwacje pedagogiczne ich celem jest poznanie możliwości i potrzeb

rozwojowych dzieci

2 analiza umiejętności, którymi powinno wykazywać się

dziecko

osiągnięcia dzieci w ciągu roku szkolnym (analiza

tygodniowa, miesięczna, półroczna i roczna), w zakresie

umiejętności i wiedzy

3 rozmowy z dziećmi na temat ich zainteresowań uwzględniane przy organizacji zabaw

4 realizacja podstawy programowej uwzględniana w planach miesięcznych

5 ankiety dla rodziców na podstawie ankiety dziecka zapisywanego do

przedszkola uzyskuje się informacje dotyczące jego

zainteresowań
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jak wykorzystują Państwo wyniki monitorowania procesów edukacyjnych do pracy z dziećmi?

Proszę podać przykłady. [WN] (9569)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 praca indywidualna z dziećmi praca z dzieckiem, które ma problemy z emocjami,

samoobsługą

2 rozmowy z rodzicami udzielamy wskazówek, jak mają postępować z dziećmi

3 dobór odpowiednich metod i form pracy metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss,

kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona,

glottodydaktyka

4 motywowanie dzieci do aktywności wykorzystanie planszy motywacyjnej

Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji

dzieci podnoszą efektywność tego procesu. 

Zdaniem respondentów (dyrektor, nauczyciele), podjęte działania na podstawie wniosków

z monitorowania przyczyniają się do rozwoju dzieci, co świadczy o ich skuteczności. Dzieci chętnie

uczestniczą w działaniach, które inicjują nauczycielki, np. zabawy i ćwiczenia (Tab. 1). W opinii dyrektora,

wprowadzenie elementów muzykoterapii i bajkoterapii zaspokoiło potrzebę relaksu i odpoczynku, rozwinęło

myślenie przyczynowo-skutkowe, przybliżyło dzieciom muzykę klasyczną. Objęcie dzieci opieką logopedyczną

przyczyniło się do poprawnej wymowy pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, rozwinięciem percepcji

wzrokowo-słuchowej i wzbogacaniem ich słownictwa. Występy artystyczne podczas różnych imprez

okolicznościowych, rozwinęły umiejętność prezentowania się na scenie, pokonywania nieśmiałości, stosowania

różnych środków wyrazu artystycznego. Wprowadzenie godzin konsultacyjnych dla rodziców sprzyja wymianie

informacji z nauczycielkami na temat osiągnięć i trudności dzieci.   
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jak działania wynikające z monitorowania wpłynęły na rozwój dzieci? Co o tym świadczy? [WN]

(9919)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 zabawy i ćwiczenia przyczyniły się do: nabywania sprawności

grafomotorycznej, wzbogacania słownictwa dzieci,

korygowania wad wymowy, powstania kącików

zainteresowań

2 metody pracy rozbudzanie zainteresowań plastycznych, muzycznych,

dzięki metodzie Betii Strauss, pedagogice zabawy,

stosowaniu elementów odimiennej metody nauki

czytania

3 współpraca ze środowiskiem i rodzicami zajęcia warsztatowe dla rodziców prowadzone przez

psychologa, organizowanie wycieczek dla dzieci,

poznawanie różnych zawodów

4 akcja ogólnopolska Cała Polska czyta dzieciom zapoznanie dzieci z bohaterami literackimi, włączanie

rodziców w akcję ogólnopolską

Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

W przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania edukacyjne, które adekwatne są do potrzeb

rozwojowych dzieci i sprzyjają współpracy z ich rodzicami. Zdaniem dyrektora, przykładem działań

nowatorskich są metody pracy nauczycieli, jak również włączanie rodziców w zajęcia dydaktyczne. W krótkim

okresie działalności przedszkola (dwa lata), rodzice zaangażowali się podczas organizowanych dla nich zajęć

otwartych. Efektem wspólnej pracy z dziećmi na zajęciach było przygotowanie stoiska ekologicznego

na Ogólnopolski Piknik Ekologiczny, organizowany przez Gminę Pobiedziska. Zainspirowano rodziców

do zaprezentowania przed dziećmi wykonywanych zawodów oraz przygotowania się do roli aktorów, w celu

inscenizacji wiersza Juliana Tuwima "Rzepka". W tym roku szkolnym planowany jest montaż słowno-muzyczny

do wierszy Jana Brzechwy. Partnerzy przedszkola potwierdzają swój udział ww. działaniach i podkreślają inne

przedsięwzięcia na rzecz rozwoju dzieci i uatrakcyjnienia zajęć (Tab. 1). Nauczyciele informują,

że w tegorocznej edycji Akademii Aquafresh dzieci przystąpią do pobicia Rekordu Guinnessa w największej

liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. Ponadto, przedszkole dołączyło do Akademii Wyobraźni

Play-Doh (ogólnopolski program edukacyjny), w celu rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności

manualnych. Przesłany pakiet materiałów edukacyjnych, umożliwi prowadzenie z przedszkolakami warsztatów

rozwijających zdolności plastyczne i wyobraźnię. Podczas obserwowanych zajęć (5), zastosowano nowatorskie

rozwiązania edukacyjne na które powołują się nauczyciele (Tab. 2). Odpowiadały one na zaspokojenie potrzeb:

ruchu, aktywności umysłowej i twórczej, integracji z grupą rówieśniczą, np. zabawa masażyki, czyli

komunikowanie się poprzez zmysł dotyku. 



Przedszkole w Pomarzanowicach 13/15

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Czy orientują się Państwo, czy w przedszkolu podejmuje się działania nowatorskie w pracy z

dziećmi? [WP] (8260)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Ogólnopolskie programy edukacyjne Cała Polska czyta dzieciom, Akademia Aquafresh,

Kubusiowi Przyjaciele Natury, Mamo, Tato, wolę wodę,

Dzieciaki Mleczaki, Akademia Play-Doh, Akademia

Zdrowego Przedszkolaka.

2 Problematyka ekologi Podczas Ogólnopolskiego Pikniku Ekologicznego w

Pobiedziskach, przedszkolaki wraz z nauczycielkami

prezentowały swoje pomysły na stoisku edukacyjnym.

Hasłem na przygotowanie stoiska było wtórne

wykorzystanie odpadów.

3 Metody pracy nauczycieli organizowane imprezy przedszkolne, w trakcie których

wykorzystują, np. elementy tańca, dramy, chustę Klanzy

4 Gminny program ochrony i promocji zdrowia Przedszkole brało udział w gminnym programie ochrony i

promocji zdrowia Reaguj i ratuj. Zapoznały się z

elementami pierwszej pomocy, zostały uwrażliwione na

możliwość pojawienia się zagrożeń w życiu codziennym.

Celem realizowanego projektu było upowszechnienie i

nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności w

zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz

wzrostu poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo

swoje i innych osób. Wszystkie dzieci brały czynny udział

w zajęciach.

5 Warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców Przedszkole organizuje dla rodziców warsztaty z

psychologiem. W ubiegłym roku odbyły się dwa

spotkania pod hasłem Czy jest sposób na złośnika?, z

których wynieśliśmy wiele cennych wskazówek. Bywamy

na zajęciach otwartych w trakcie których doskonale

widać, jakie umiejętności posiadły nasze dzieci.

6 Rodzice aktorami Wychowawczyni naszej grupy zaproponowała, abyśmy

przygotowali dla wszystkich dzieci z przedszkola

przedstawienie z okazji Dnia Dziecka. W ubiegłym roku

:wystawiliśmy" "Rzepkę" Juliana w Tuwima, w tym roku

planujemy montaż słowno-muzyczny z utworów Jana

Brzechwy.

7 Bezpieczeństwo przedszkolaków Przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące bezpiecznego

zachowania w różnych sytuacjach, uczyliśmy

alarmowych numerów telefonów. Dużą atrakcją dla

dzieci była obecność psów. Te działania odbyły się w

ramach programu Akademia Bezpiecznego

Przedszkolaka. Ponadto przedszkole brało udział w

innym programie Z Pyrkiem bezpieczniej.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Czy podczas zajęć pojawiły się elementy, które można uznać za nowatorskie? Proszę uzasadnić.

[WNPO] (8123)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Metoda Batii Strauss Aktywne słuchanie muzyki klasycznej -metoda Batti

Strauss. Jest to nowy element w pracy z dziećmi,

integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie,

tańczenie, śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i

różnych form plastycznych. Koncentruje uwagę dzieci.

2 Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej Ćwiczenia spostrzegawczości, rozpoznawania,

zapamiętywania

3 Pedagogika zabawy Ułatwia kontakt z innymi, wyzwala aktywność,

uatrakcyjnia zajęcia

4 Ruch rozwijający Weroniki Sherbourne Odpowiedni dobór zabaw pozwalających nawiązać

kontakt z innymi dziećmi.

5 Elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona Ćwiczenia usprawniające zdolność uczenia się,

usprawniają percepcję wzrokowo-ruchową i

słuchowo-ruchową, wzmocnienie koordynacji i

współpracy półkul mózgowych
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