
 „Czym skorupka za młodu … - rozwijanie kom-
petencji społecznych i obywatelskich w przed-
szkolu, szansą na wzrost aktywności  obywatel-
skiej w Legnicko Głogowskim Okręgu Miedzio-
wym „ - Projekt  współfinansowane ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich, realizowany przez stowarzyszenie Civis Eu-
ropae w okresie 01.05.2015 do 30.06.2016



Celem  projektu jest  rozwój kompetencji społecznych i obywa-
telskich na terenie LGOM wśród 150 dzieci w wieku przedszkol-
nym i  ich rodziców oraz wyszkolenie i wyposażenie 14 nauczy-
cieli w nowoczesne i kreatywne narzędzia do wzmacniania tych 
kompetencji w codziennej pracy z dziećmi. Wprowadzenie dzieci 
w świat wartości, przygotowanie do świadomego i odpowiedzial-
nego uczestnictwa w dorosłym życiu musi rozpocząć się od naj-
wcześniejszego etapu edukacji i…  może być dobrą zabawą!

Nasze działania projektowe opieramy na  technikach pracy 
twórczej, kreatywnej i innowacyjnej programu „Destnation, 
Imagination” - największym na świecie programie dla dzieci 
i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie pro-
blemów…, zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do 
ich  rozwiązywania.

Działania projektowe:

•	 2 konferencje pt. „Aktywny i kreatywny przedszkolak 
dziś to aktywny i kreatywny obywatel jutro”,

•	 Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów w 
zakresie kreatywnych narządzi i technik edukacyjnych,

•	 Warsztaty dla dzieci przedszkolnych z kompetencji 
społecznych i obywatelskich,

•	 Wspólne, kreatywne warsztaty dla dzieci i rodziców 
z kompetencji społecznych i obywatelskich, z 
wykorzystaniem  kreatywnych i innowacyjnych 
technik programu „Destination,  Imagination”, czyli 
wyzwalanie energii i naturalnych  predyspozycji dzieci 
w  odkrywaniu świata i otoczenia.

•	 Udział dzieci, rodziców i  nauczycieli we wspólnym 
wyjeździe na OLIMPIADĘ  KREATYWNOŚCI  DZIECI i 
MŁODZIEŻY Dolnego Śląska.

Czy Przedszkolak tu już Obywatel?   

Czy Rodzic może pomóc Przedszkolakowi być 
kreatywnym?  

Czy Nauczyciel może być twórczy ?    

Czy nauka może być radością i  zabawą? 

Czy można znaleźć kilka sposobów, aby rozwiązać 
problem? 

Jakby to było, gdybyśmy ucząc dobrze się bawili? 

A może już dziś chcesz poszukać odpowiedzi na te pytania i 
dobrze się z nami bawić? 
Zapraszamy! Dołącz do nas!

Stowarzyszenie Civis  Europae
ul. Sienkiewicza 5, 59-300 Lubintel. 76 844 98 47, 606 735 030

e-mail: civis.europae@wp.pl   www.civis-lubin.eu 
https://www.facebook.com/CivisEuropae1 


