ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТ

„KIDS IN NATURE“

В днешното общество децата стават все по-откъснати от Природата. С помощта на телевизия,
компютри, видео игри и смартфони децата развиха липса на интерес да прекарват качествено
време на открито. Тъй като нямат пряк опит сред природата, тези деца ще пропуснат решаващи
възможности за подобряване на цялостното си благосъстояние, здраве и взаимоотношения.
Няколко проучвания в Европа обаче показват, че децата, които играят сред природата, развиват
повече способности за творчество, интелектуално развитие и решаване на проблеми. Същите
проучвания също установиха, че децата, които се занимават с игра на открито, също играят посъвместно с други деца. Друго изследване в САЩ показва, че съпреживяването и любовта към
природата произтичат от редовния контакт на децата с природния свят. Също така
положителните преживявания в ранна детска възраст с природата оказват голямо влияние върху
здравословния растеж на детския ум, тяло и дух. Практическите, неформални, самоинициирани
открития в местната, позната среда често се описват като най-добрите начини за вдъхновение
на децата и култивиране на усещане за място и „чувство на чудо“. Някои европейски страни като
Норвегия, Финландия, Великобритания и Германия от години интегрират аспектите на
образованието по природа в редовната си предучилищна среда. Въпреки че идеята за
„Използване на природата като среда за учене“ все още е необичайна в много европейски
страни, включително Турция и Румъния, съществува силна тенденция да се предлагат на
днешните деца в предучилищна възраст възможности да изпитат игра, базирана на природата.
За да укрепим и популяризираме тази тенденция, ние, 6 страни партньори (Литва, Турция,
Румъния, България, Латвия и Словения) се събрахме, за да създадем този проект: Деца в
природата (KIDS IN NATURE). Стремим се учителите да придобият знания и умения, които да
помогнат на децата да направят връзка с природата, позволявайки им да прекарват повече
време на открито. Около 900 деца на възраст между 3-7 и 200 учители и възпитатели участват в
този ценен проект. Нашите цели са:

-Да се повиши екологичното съзнание на децата
-Да оставим децата да играят, да откриват, да се забавляват и да бъдат по-здрави в природата
-Да се насочват учителите за професионално развитие в алтернативни подходи, свързани с
природата
- Да позволим на нашите деца да се свържат с природата и да се възползват от дейности,
базирани на природата
-Да се даде възможност на учителите да използват природата като учебна среда
-Да се даде възможност на децата да наблюдават жизнения цикъл от първа ръка
-Да се стимулират учителите да придобият знания и умения за провеждане на природни
дейности
-Да се даде възможност на учителите да обменят най-добрите си практики с колегите си в цяла
Европа.

Нашият проект ще има 6 съвместни обучения на персонала с 6 различни теми, в които
участниците ще получат компетентност, за да провеждат по-ефективно дейностите по проекта.

Ще използваме различни методи за оценка, като пре- и пост- тестове, мониторингов лист,
формуляр за оценка и т.н., за да гарантираме, че целите на проекта са постигнати.

По време на двугодишния проект партньорите ще работят съвместно, за да изготвят: лого и
брошура на проекта, проект eTwinning, групи в социалните медии, ръководство за учители,
брошура за флора и фауна, политика за устойчиво образование в природата и др.

Нашият проект ще допринесе за развитието на участващите училища и детски градини в
дългосрочен план, като се вземат предвид следните въздействия:

-Събитията за обучение и дейностите ще предоставят на учителите вдъхновяващи идеи,
мотивация, подобрена практика, подходящи умения, необходими за интегриране на учебната
програма, основана на природата, в техните институции;
-Учителите ще изследват как да използват природата като учебна среда и ще развият уменията
си в разказването на истории, драматизации, изкуството, БЕЛ, математиката и др. - по различни
теми като растения, животни, въздух, вода и др. - елементи на природата;
-Учителите ще обменят опит с колеги, родители и международни партньори;
-Заниманията на открито и свързването с природата ще помогне на децата да бъдат по-здрави,
да повишат осведомеността за кръговрата на живота, да намалят нивата на стрес, да увеличат
мотивацията, да придобият по-добри нагласи за опазването на околната среда, да подобрят
комуникативните умения, да развият умения, знания и отношение към природата и да получат
повече самостоятелност;
- Дейностите по проекти, основани на природата, ще възпитат умственото, академичното и
емоционалното развитие на децата, което ще донесе усещане за забавление и приключения на
децата;
-Училищната общност ще бъде по-наясно с ползите от връзката на децата с ученето в природата
и на открито;
-Училището и местната общност ще се чувстват като част от Европейската общност;
-Преподавателският персонал ще бъде по-квалифициран в областта на ИКТ, английски и
комуникативни умения, като работи на онлайн платформи и ще присъства на мобилности;
-Училищата партньори ще мотивират други училища да се присъединят към международни
проекти в техните местни райони.

ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ПО ПРОЕКТА ЗА УЧЕБНА 2020-2021г.

В състезанието за лого спечели логото на Словения.

ДГ 178 „Сребърно копитце“ – район Младост, гр. София

Логото на България

Дейност по проекта. Засаждане на цветя. Запознаване с инструменти за градината - лопата,
кофа, сито, гребло и др.

Дейности на тема „Вятър“

Дейности по проекта на тема: „Въздух“

Дейности по проекта на тема: „Огънят като враг и приятел“

Дейности по проекта на тема „Почва и скали. Животни в почвата.“ Запознаване с лупа и
микроскоп.

Отбелязахме Деня на гората 21.03.
Линк към видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=DLYh8I8KbGA

Дейности на тема „Вода“

Дейност на тема „Великден“
Линк към видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=q5lHYaOgPq4

Дейност на тема „ Засаждане на семена“

Отбелязахме Деня на Земята.

Засадихме семена от билки – приятели на пчелите.

Драматизация на тема: „Цветя, пчели, опрашване“
Линк към видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=YWeM9duEjvc

Отбелязахме Деня на Европа

Организатор и ръководител на проекта:
Елена Иванова – Директор на ДГ 178 „Сребърно копитце“

Отговорник и изпълнител по дейности:
ст.учител Нурай Фучиджи

