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Pracownia edu-
kacji przedszkolnej,
wczesnoszkolnej i ar-
tystycznej Miejskiego
O�rodka Doradztwa
Metodycznego w S³u-
psku, realizuj¹c szero-
ko zakrojone dzia³ania
w zakresie edukacji
regionalnej, zaprosi³a
w pa�dzierniku 2012 r.
nauczycieli edukacji
przedszkolnej i wcze-
snoszkolnej do udzia³u
w projekcie �Kre-
owanie wizerunku
w³asnego miasta�.
Projekt obejmowa³

m.in. udzia³ w warsztatach metodycznych dotycz¹-
cych wykorzystania metody projektu w edukacji naj-
m³odszych.

Pomys³odawcy projektu s¹ przekonani, ¿e no-
woczesny nauczyciel powinien szukaæ takich me-
tod pracy z wychowankiem, które anga¿uj¹ emocje
i umys³ zarówno dziecka, jak i samego nauczyciela.
Metoda projektu nie tylko spe³nia te warunki, ale
równie¿ uwzglêdnia indywidualne zainteresowania
i zdolno�ci dzieci, integruje wiedzê z ró¿nych dzie-
dzin, zapewnia ró¿norodno�æ gromadzonych do-
�wiadczeñ, umo¿liwia rozwijanie motoryki ma³ej
i du¿ej. Im szybciej nauczyciel zacznie pracowaæ t¹
metod¹, tym szybciej dzieci naucz¹ siê samodziel-
no�ci i wspó³pracy w grupie.

Zachêcaj¹c nauczycieli do udzia³u w konkur-
sie pn. S³upsk w sercu przedszkolaka, organiza-
torzy �wymusili� na uczestnikach zastosowanie zdo-
bytej wiedzy na temat projektu w praktyce.

Celem konkursu by³o wy³onienie najciekaw-
szych:
a) prezentacji miniprojektów dotycz¹cych promo-

cji miasta S³upska, wykonanych przez dzieci
z przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkó³ pod-
stawowych,

b) scenariuszy zajêæ przygotowanych przez na-
uczycieli, dotycz¹cych kreowania wizerunku
S³upska.
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25 kwietnia 2013 r. na scenie sali kinowej ZSO nr 3,
mieszcz¹cej siê przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w S³upsku,
odby³ siê przegl¹d prezentacji projektów z 16 placówek (13
przedszkoli oraz 3 szkó³ podstawowych). Jury konkursowe
obejrza³o prezentacje: Symbole naszego miasta � herb, hej-
na³, flaga; Brama � wrota do miasta; Nied�wiadek szczê-
�cia; Plac Zwyciêstwa, czyli o piekarzu, który pokona³
staw; Le�ny Kot � dawniej i dzi�; Miejsce spotkañ wszyst-
kich mieszkañców: Park Kultury i Wypoczynku, S³upsk,
S³upia i s³upy (geneza nazwy); Energa Czarni S³upsk;
Ratusz � serce miasta; S³upski ch³opczyk � przyjaciel
przedszkolaków; Czerwone trzewiki zaklêtej kasztelan-
ki; S³upskie pomniki przyrody; ̄ ycie na Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich. Przy ocenie komisja bra³a pod uwagê: kreatyw-
no�æ, pomys³owo�æ przedstawienia tematu, warto�æ mery-
toryczn¹, a tak¿e dekoracje, rekwizyty oraz stroje uczestni-
ków. Zdaniem Jury wszystkie prezentacje zas³u¿y³y na
wyró¿nienie, dlatego za zwyciêzców uznano: PM nr 1, PM
nr 2, PM nr 7, PMI nr 8, PM nr 9, PM nr 10, PM nr 11, PM
nr 12, PM nr 15, PM nr 19, PM nr 23, PM nr 25, PMzOI nr
32, SP nr 1, SPzOI nr 4 i SPzOI nr 10.

Do zaprezentowania swojego pokazu podczas Konfe-
rencji �Kreowanie wizerunku w³asnego miasta�, która od-
bêdzie siê 16 maja 2013 r., wytypowano projekty: Symbole
naszego miasta � herb, hejna³, flaga (PM nr 1), Brama
� wrota do miasta (PM nr 2), S³upsk, S³upia i s³upy �
geneza nazwy (PM nr 11) oraz Le�ny kot dawniej i dzi�
(SP nr 10).

Jury postanowi³o tak¿e zarekomendowaæ w³adzom mia-
sta propozycjê zaprezentowania poszczególnych projektów
podczas wa¿nych uroczysto�ci lokalnych.

Podczas Konferencji przewidziano og³oszenie wyników
drugiej czê�ci konkursu, a mianowicie na najlepszy scena-
riusz zajêæ dotycz¹cy kreowania wizerunku S³upska. Tu¿ po
zakoñczeniu Konferencji wszystkie  scenariusze zostan¹
zamieszczone na stronie Miejskiego O�rodka Doradztwa
Metodycznego w S³upsku (www.modm.slupsk.pl).ö
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