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Cele: 

➢ Stwarzanie dzieciom możliwości do spontanicznej, odtwórczej  

i twórczej ekspresji artystycznej: muzycznej, plastycznej i teatralnej 

➢ Rozbudzenie motywacji do zajmowania się sztuką. 

➢ Pogłębianie wiedzy o krajach europejskich. 

➢ Rozwijanie w dzieciach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec 

innych krajów, 

➢ Zapoznanie z kulturą wybranych państw europejskich. 

➢ Kształtowanie postaw twórczych 

➢ Promowanie turystyki kolejowej  

 

 

 

 

Autor i koordynator projektu: Beata Huzarska – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka 
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1. Projekt edukacyjny „Jedzie pociąg z daleka” zgodny jest z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz kierunkami polityki 

oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt skierowany jest do dzieci  

w wieku przedszkolnym i klas I-III. 

2. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok szkolny 2020/2021, od października do 

maja. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

4. Aby wziąć udział w projekcie uczestnik jest zobligowany do: 

- zapoznania się z regulaminem i zadaniami projektu, 

- zgłoszenie udziału w grupie projektowej na Facebooku, 

- wykonania kącika projektowego na terenie placówki,   

- zamieszczenia informacji o udziale w projekcie na stronie internetowej placówki, 

- uzyskania zgody rodziców na udział uczniów w projekcie i Wykorzystanie ich 

wizerunku. Zgodę należy skonstruować samodzielnie, wg zaleceń wewnętrznych 

placówki, w porozumieniu z inspektorem RODO. 

5. Aby ukończyć projekt, uczestnik jest zobligowany do realizacji co najmniej 3 zadań 

na podstawie miesięcznej listy zadań. Nauczyciel podejmuje decyzję o wyborze 

zadania, a także o sposobie jego realizacji.  

 

6. Zadania mogą być realizowane przez jedną grupę/klasę, grupę świetlicową lub całą 

placówkę. 

7. Relacje z realizacji poszczególnych zadań koordynator projektu umieszcza w grupie 

projektowej na FB jako post, prezentację, zdjęcia lub film. Projekt kończy 

wypełnienie arkusza ewaluacyjnego, umieszczonego w grupie, w nieprzekraczalnym 

terminie do 05.06.2021r.  

8. Uczestnicy projektu otrzymają Certyfikaty. Spośród placówek, które zrealizują 

więcej niż obowiązkowa liczba zadań, organizatorzy wybiorą relacje, które zostaną 

wyróżnione nagrodą-niespodzianką. 

9. Projekt może być realizowany w nauczaniu zdalnym. 

10. Projekt może posłużyć jako wprowadzenie innowacji pedagogicznej  

w placówce, zaś nauczyciele mają możliwość realizowania wymagań  

na poszczególnych etapach awansu zawodowego. 

REGULAMIN 

 


