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Opinia o programie wychowania przedszkolnego rrJarTy, My'
wdrożonym w Przedszkolu Nr 19 w Elblągu

Program wychowania przedszkolnego ,rJarTy, My" ma charakter

integracyjny. Akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umozliwianie

zaspokajania aktualnych poffzeb' dostosowywanie zaóafi do poziomu

rozwojowego dzieci uczeszczających do grup zróznicownych wiekowo

i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
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Fronckiewicz-Nowak, Katanzyta Sokolnicka, Joanna Stancel, Natalia

Szymańska, Marlena SzwemińskaEmilia Witek' Małgoruata Zajączkowska

opracowali program odpowiednio dla potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

dzieci w wieku przedszkolnym.

Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego z

dnia 23 grudnia 2008 r.' obowiązującą w realizacji od 1 września 2009 r.

Jako preferowany sposób rozwijania umiejętności oraz poznawania istotnych

zagadniefi wskazano metodę projektów, w której roz-łłiązywanie problemów

odbywa się drogą samodzielnych poszukiwań we wspóĘracy z rówieśnikami.

W programie została również jasno określona rola nauczyciela, któremu

powierzono prowadzenie dziecka ptzez świat i wspomaganie jego poszukiwń.



Główne założenia programu ,,Ja,TyoN{y'' realizowane metodą projektów przy ciągłym

podkreślaniu ważnej rtlli zabawy u dzieci w wieku przedszkoln}'m to:

r uruchomienie wszystkich możliwoŚci dziecka

. rvspieranie rozwoju dziecka, bez jego przyspieszania

' przygotowanie dzieci do wyzwali edukacyjnych' z jakimi zmierząsię w życiu

' rozw'ijanie umiejętności, które dają dzieciom możliwość wpływania na własne życie iproces

zdobywania wiedzy - bo przecieŻ uczytny się bez końca

' wspieranie rodziców'i pomaganie im w ptzekazywaniu lviedzy dzieciom.

W programie dokonany został podział umiej ętności kluczorły ch ze wzg|ędu na wiek dziecka.

Do każdej unriejętności kluczowej opisane zostały umiejętności składowe' co w znaczny

sposób ułatrvia diagnozowanie umiejętności i wiedzy dzieci.

Program wyroŻnia się szeroko pojętą podmiotowością w1.chorvania i kształcenia oraz

indywidualizacją wspomagania rozwoju, przy silnym akcentowaniu samodzielności i
róznorodności dróg poznawania śrviata' zdob1'wania umiejętności' z równoczesnym

kształtowaniem aktvrvnych postarv społecznych. Pod względem poprawności rnerytorycznej oraz

skutecznoŚci i funkcjonalności w prakĘcznej realizacji program prowadzi dziecko tak by

nabywało i u'iedzę i umiejętności" które prowadzą do rozwoju mozliwości pozslawczvch, a tym

samym zdolności intelektualnych
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