
Projekt „Ważne Sprawy Przedszkolaka” 
 
W ramach umowy z dnia 30.07 br. nr WIL/WSS/B/B/VI/1/6/22/423/2014/272 zawartej pomiędzy 
Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Wilanów a Fundacją Europejskie Centrum Edukacji „Po 
prostu” realizowany jest program pt. WAŻNE SPRAWY PRZEDSZKOLAKA, którego celem jest 
zwiększenie świadomości na temat ważnych aspektów związanych z rozwojem emocjonalnym                     
i psychofizycznym dziecka w wieku przedszkolnym. Projekt skierowany jest równocześnie do 
rodziców oraz pedagogów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, aby bardziej uzmysłowić 
obu grupom, iż stoją po jednej stronie: razem - a nie przeciwko sobie. Najważniejsze założenia to 
wypracowanie dialogu - co mogą razem jeszcze lepiej zrobić! Jak należy prowadzić dziecko po świecie 
emocji. Jak zminimalizować zjawiska nadużyć fizycznych i psychicznych wobec dzieci, gdyż 
konsekwencje w postaci na przykład poważnych zaburzeń emocjonalnych ujawnią się u wielu z nich 
dopiero w okresie dorastania oraz późniejszym. A osoba dorosła obarczona takim bagażem                                  
z przeszłości ma trudności w nawiązaniu bliskich związków z innymi i powtarza błędne koło 
wychowawcze.  Obszary tematyczne obejmują między innymi umiejętność rozmów na tzw. TEAMATY 
TRUDNE: śmierć, utrata, choroby  i odchodzenia ludzi ważnych dla dziecka, tak aby zminimalizować 
popadanie dzieci w stany wręcz depresyjne. Norma rozwojowa - czyli co jest w normie a co powinno 
nas zaniepokoić, oraz jak reagować na pojawiające się sygnały świadczące, iż dziecko może być ofiarą 
nadużyć ze strony dorosłego. Zdobyta lub uzupełniona wiedza przyczyni się do lepszego zrozumienia 
aspektów rozwojowych przedszkolaka, co przełoży się na zmniejszenie nieporozumień, niepokoju               
a jednocześnie zminimalizuje błędy wychowawcze w tym, tak ważnym okresie rozwojowym dziecka, 
bo tworzącym fundamenty. Przekazana wiedza w trakcie realizacji projektu ma za zadanie 
dostrzeżenie ważnych spraw przedszkolaka, które niejednokrotnie dla dorosłych mogą być lub są 
błahe, nie ważne lub niepotrzebne. Natomiast z perspektywy młodego człowieka świat, który go 
otacza i zaskakuje  wygląda nieco inaczej.     
Projekt skierowany jest jednocześnie do rodziców i pedagogów przedszkolnych,  traktują ich jako 
całość, ponieważ ciężar nauczania, wychowywania,  istotnych wzorców kreują przede wszystkim 
rodzice ale i pedagodzy.  
Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju emocjonalnego i psychofizycznego 
dziecka w tym: 

1. Komunikacja w trójkącie - rodzic, pedagog, dziecko; 
2. Świat emocji przedszkolaka; 

3. Trudne pytania – jak odpowiadać? (np. Skąd się biorą dzieci? Co to jest wojna?); 

4. Objawy przemocy fizycznej lub psychicznej stosowane przez rówieśników  

lub dorosłych – co zrobić? Jak reagować? Jak pomóc?; 

5. Utrata osoby bliskiej, choroba…. – jak rozmawiać o rozwodzie, śmierci czy chorobie?; 

6. Dobre wzorce; 

7. Co jest normą rozwojową?; 

8.  Społeczno-emocjonalny, psychofizyczny rozwój przedszkolaka – jak skutecznie wspierać 

dziecko?; 

9. Bezpieczne i praktyczne sposoby edukowania przedszkolaka w domu i w przedszkolu; 

10. Kobiecość–męskość u dzieci - pozytywne wzorce do naśladowania; 

11. Przeciwdziałanie nadużyciom fizycznym i psychicznym. 

 
Projekt składał się będzie: 

1. Wspólny wykład interaktywny dla  pedagogów przedszkolnych oraz rodziców. Formuła 
otwarta – oprócz tematów ustalonych, rodzice i pedagodzy będą mogli pokierować 
obszarami tematycznymi poruszanymi podczas wykładu; 

2. Konsultacje indywidualne dla tych rodziców, którzy o swoim problemie nie chcą rozmawiać 
na forum;  

3. W materiale szkoleniowym (forma książki-poradnika – 30-40 stron) drukowane będą porady 
– wskazówki, algorytmy rozmów, z miejscem na notatki związane z wszystkimi obszarami 
tematycznymi zaplanowanymi i poruszanymi na wykładzie, każdy pedagog oraz rodzic 



obecny na wykładzie otrzymuje książeczkę, która będzie napisana i wydana specjalnie na 
potrzeby projektu. 

 
Realizatorem projektu będzie Fundacja Europejskie Centrum Edukacji „Po Prostu” w przedszkolu 
nr 56 Wesołe Kubusie ul. Gubinowska 28/30 
Prowadzący – Beata Kotoro i Wiesław Sokoluk 

 

 


