Konferencja inaugurująca
„Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli”
Białystok 11 maja 2012r.
W dniu 11 maja 2012r. w auli Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Adama Mickiewicz w Białymstoku ul. Brukowa
2. odbyła się Konferencja inaugurująca „Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli”.
Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli i rodziców wszystkich przedszkoli publicznych i
niepublicznych miasta Białegostoku.

Konferencję otworzył Aleksander Sosna
- Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
i Wiesława Ćwiklińska – Podlaski Wicekurator
Oświaty.

Konferencję prowadziła Lucja
Orzechowska – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Edukacji Urzędu
Miejskiego w Białymstoku
i Małgorzata Muszyńska – Koordynator projektu, dyrektor Przedszkola
Samorządowego Nr 31 w Białymstoku.

W konferencji wzięli udział autorzy
programu „Zabaw Fundamentalnych
dla Przedszkoli” Colin Rose i Katarzyna
Lotkowska. Colin zaprezentował „ZałoŜenie
i podstawy Programu Zabaw Fundamentalnych”.
Pani Katarzyna podkreśliła „Rolę rodzica
i nauczyciela w programie”.
Następnie zabrała głos Pani Jolanta Mądry – koordynator Wrocławskiego
Programu Zabaw Fundamentalnych, która podzieliła się refleksja na temat
realizacji programu wśród wrocławskich przedszkolaków i ich rodzin.
Program był realizowany we wszystkich wrocławskich
przedszkolach w roku szkolnym 2011/2012 i w chwili obecnej
dokonywana jest ewaluacja realizacji programu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, samorządu
oraz duchowieństwa. Bardzo duŜym zainteresowaniem cieszyła się równieŜ
wśród nauczycieli i rodziców, którzy na koniec zadawali interesujące
pytania oraz wyraŜali swoje przemyślenia.

Po zakończeniu konferencji
zainteresowani mogli zakupić
publikacje Colina Rose
i Katarzyny Lotkowskiej

Dyrektorki przedszkoli biorące udział
w projekcie serdecznie podziękowały
koleŜance dyrektorce I Liceum
Ogólnokształcącego w Białymstoku
GraŜynie Złockiej - Korzeniewskiej
za pomoc w organizacji konferencji,
szczególnie za nieodpłatne wypoŜyczenie
auli szkoły.

Po konferencji odbyła się część
nieoficjalna, w której uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, Kuratorium Oświaty
oraz dyrektorki przedszkoli biorących
udział w realizacji „Białostockiego
Programu Zabaw Fundamentalnych
dla Przedszkoli”. Spotkanie pozwoliło
na szczere rozmowy i dzielenie się
spostrzeŜeniami z autorami programu
Colinem Rose i Katarzyną Lotkowską.
Nie zabrakło równieŜ wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

KILKA SŁÓW O PROGRAMIE
„Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli” skierowany jest do
nauczycieli i rodziców dzieci 3–letnich uczęszczających do 8 placówek wychowania
przedszkolnego : PS nr 4; PS nr 14; PS nr 31; PS nr 48; PS nr 51; PS nr 64;
PS nr 68; PS nr 82.
Opiekę merytoryczną nad wdroŜeniem projektu pełnić będzie Fundacja Instytut Nowoczesnej
Edukacji w Warszawie, której fundatorami są Grzegorz Pytkowski oraz Colin Rose.
Głównym załoŜeniem projektu jest:
 rozwijanie narzędzi umysłowych małego człowieka oraz wyposaŜenie go w kompetencje ułatwiające
uczenie się, jak równieŜ przygotowanie do radzenia sobie w Ŝyciu.
 organizacja oddziaływań w zakresie wszechstronnego rozwoju w sferze intelektualnej, psychicznej,
duchowej i fizycznej, oparty o spójnym systemie wychowawczym integrującym wszystkie środowiska,
w tym m.in. rodzinę i przedszkole
Program Zabaw Fundamentalnych wdraŜany będzie poprzez:
 cykliczne szkolenia – wykład oraz warsztaty dla nauczycieli przedszkoli
 organizację Klubu Rodzica w formie wykładu oraz warsztatów
 coroczną organizację kongresu Zabaw Fundamentalnych dla Rodziców i Nauczycieli w celu wymiany
doświadczeń i poznania nowych trendów w wychowaniu dziecka;
 wyposaŜenie nauczycieli: w program wychowania przedszkolnego, zestaw gier i zabaw, propozycje
rozwiązań metodycznych;
 udostępnienie rodzicom materiałów z zakresu Zabaw Fundamentalnych – przygotowujących dzieci
do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia, rozwijających kreatywność, inteligencję emocjonalną,
pracę w zespole, koordynację ruchową - bezpośrednio wpływających na osiąganie sukcesów przez
małego człowieka.

