MIĘDZYNARODOWY
PROJEKT EDUKACYJNY

skierowany jest do uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych
Honorowy patronat:
portal Niezbędnik Nauczyciela
Partner w czytaniu:
Wydawnictwo MAC Edukacja
AUTOR I ORGANIZATOR PROJEKTU:
Honorata Szanecka - dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.
UCZESTNICY:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół
polonijnych. Za uczestnika uznaje się jeden zespół klasowy, grupę świetlicową lub
biblioteczną.
CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 23 września 2020 roku do 21 czerwca 2021 roku
CELE PROJEKTU:
rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
rozwijanie aktywności czytelniczej,
doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
integracja zespołu klasowego,
współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności
za bliższe i dalsze otoczenie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Potwierdzenie realizacji każdego modułu, CERTYFIKAT końcowy dla klasy, nauczyciela
oraz DYPLOM dla każdego ucznia.
Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I

MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III

MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy, grupa świetlicowa lub biblioteczna) wybiera jedną
spośród zaproponowanych lektur, do której wykona zadania.
Uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania co najmniej czterech zadań z każdego modułu
projektowego.
Lektury mogą być czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów.
Na stronie internetowej projektu (w trakcie tworzenia) nauczyciel umieści sprawozdania z realizacji
poszczególnych modułów. Po umieszczeniu sprawozdania klasa otrzyma POTWIERDZENIE jego
realizacji oraz dostęp do kolejnego modułu.
Projekt realizowany jest przez jeden zespół klasowy, świetlicowy lub biblioteczny pod opieką
jednego nauczyciela, który otrzymuje certyfikat.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, bez podania
przyczyny. O wszelkich formach zmian w regulaminie uczestnicy będą informowani na stronie
projektu.
Udział w projekcie jest dobrowolny i BEZPŁATNY.
Zajęcia prowadzić będzie p. Marzena Sumara.

