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Science Garden a innowacyjność nauczania

 Wszechstronny rozwój DZIECKA

 Odkrywanie zainteresowań

 Poszukiwanie, badanie i wnioskowanie

 Praca zespołowa

 Wycieczki i spotkania; warsztaty

 Zastosowanie nowoczesnych technologii

 Przeprowadzanie doświadczeń

 Rozwijanie kompetencji

Charakter innowacji Science Garden

 Organizacyjny

 Programowy

 Metodyczny

Realizacja projektu zakłada zmianę postawy 

dziecka, które w procesie uczenia się 

„muszę” zamienia na „chcę”.



Co, gdzie, kiedy i dla kogo?

❖ Projekt edukacji przyrodniczej Science 

Garden jest próbą innowacyjnego podejścia 

do nauczania przyrody na etapie 

przedszkolnym.

❖ Zakłada realizację zadań w Niepublicznym 

Przedszkolu Przyrodniczym „u Sikorek” w 

Słupsku.

❖ Termin realizacji: 

wrzesień 2017 – marzec 2018

❖ Projekt zakłada możliwość realizacji 

innowacji w kolejnych latach

❖ Zadaniami wynikającymi z projektu zostaną 

objęte dzieci grupy przedszkolnej

❖ Otwarty charakter projektu zakłada 

realizację części zadań z wykorzystaniem 

potencjału środowiska lokalnego (osoby, 

lokale, instytucje).



Cele strategiczne Science Garden

WIEDZA – projekt edukacji przyrodniczej 

„Science Garden” ma na celu ukazanie 

dzieciom otaczającego ich świata jako 

prawdziwego ogrodu nauk, w którym mogą 

odnaleźć swoje miejsce, doświadczyć bliskości 

natury, jej złożoności i wpływu na codzienne 

życie człowieka. Zajęcia w ramach projektu 

mają przygotować do zdobywania wiedzy z 

zakresu nauk przyrodniczych.

KOMPETENCJE – wychowankowie 

uczestniczący w projekcie nabywają 

umiejętności, które mają w przyszłości 

wzmocnić ich kompetencje kluczowe w 

zakresie nauk przyrodniczych (szczególnie 

biologii i geografii.



Cele strategiczne Science Garden

ZABAWA – przekazywanie wiedzy należy 

opierać na doświadczeniu, które w zakresie 

nauk przyrodniczych nabiera szczególnego 

znaczenia, a w nauczaniu przedszkolnym 

należy naukę łączyć z zabawą. Obserwacja 

tarła ryb, zniszczeń klifu dokonanych przez 

morskie fale, żywych okazów flory i fauny to 

oddziaływanie przez silne, pozytywne bodźce.

ROZWÓJ – dziecko poprzez uczestnictwo w 

projekcie zdobywa wiedzę, rozwija 

kompetencje, poszerza swoje horyzonty, uczy 

się obserwacji, przewiduje skutki działań, staje 

się bardziej wrażliwe i dostrzega potrzebę 

ochrony środowiska naturalnego. Ponadto 

pracuje w zespole i uczy się zasad współpracy 

co może kształtować właściwe postawy 

społeczne.



Bloki tematyczne

➢ NATURALNIE – AKTYWNIE – ZDROWO

➢ Z BIEGIEM RZEKI – WALORY PRZYRODNICZE 

DOLINY SŁUPI

➢ BAŁTYK – NA STYKU WODY I LĄDU

➢ EKOLOGICZNY ZAWRÓT GŁOWY

➢ UE – URODZENI ENTUZJAŚCI



Naturalnie - Aktywnie - Zdrowo
Człowiek najważniejszym ogniwem bogatego 

łańcucha biosfery. Nauczyciel oraz specjaliści 

zaproszeni do realizacji zadania wyjaśniają 

zależności pomiędzy świadomym wyborem stylu 

życia, sposobu odżywiania oraz profilaktyką a 

stanem zdrowia człowieka.

Sukces osiągamy przez budowanie piramidy 

zdrowego żywienia, spotkania z dietetykiem i 

lekarzami, pielęgniarką i psychologiem, warsztaty 

prozdrowotne, konkursy, festyny i projekcję filmów.

Spodziewane rezultaty: kształtowanie zdrowych 

nawyków żywieniowych, zwiększenie świadomości 

dzieci w zakresie konieczności stosowania 

profilaktyki zdrowia, wprowadzanie aktywnych 

sposobów spędzania czasu.

Fot. Piotr Sikorski



Z biegiem rzeki – walory przyrodnicze 
doliny Słupi

Rozpoznanie i ochrona różnorodności przyrodniczej 

obszaru położonego w dolinie rzeki Słupi. 

Kształtowanie świadomych postaw 

proekologicznych, uwrażliwienie na potrzebę 

ochrony środowiska.

Sukces osiągamy przez: zajęcia w sali edukacyjnej 

PK Dolina Słupi oraz udział w Dniach Otwartych, 

uczestnictwo w konkursach, wycieczkach i 

zajęciach terenowych (Gałąźnia Mała, Leśny Dwór), 

warsztaty, prezentacja filmów, wykonywanie 

rysunków po zrealizowaniu wycieczki.

Spodziewane rezultaty: poznanie walorów 

przyrodniczych PK Dolina Słupi, spędzanie czasu na 

świeżym powietrzu – edukacja w terenie, 

kształtowanie postaw ekologicznych i nauka 

współpracy w zespole.
Fot. Piotr Sikorski



Bałtyk – na styku wody i lądu

Lokalizacja miasta Słupska w strefie nadmorskiej 

zachęca do planowania i przeprowadzania działań 

mających na celu pokazanie zależności między 

oddziaływaniem morza a życiem i 

gospodarowaniem ludzi zamieszkujących nasz 

region. 

Sukces osiągamy przez wycieczki krajoznawcze, 

wędrówki piesze brzegiem morza, zajęcia terenowe 

w SPN, lekcje w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie, 

Akwarium Gdyńskim i Fokarium na Helu, spotkania, 

konkursy i warsztaty.

Spodziewane rezultaty: wzrost świadomości na temat 

roli morza w życiu mieszkańców regionu, 

wychowanie do postaw proekologicznych, poznanie 

fauny i flory Bałtyku.
Fot. Piotr Sikorski



Ekologiczny zawrót głowy

Realizacja podstaw programowych z przyrody 

pozwala na podjęcie wspólnych działań 

i wzajemne uzupełnianie nauczanych treści 

biologicznych i geograficznych.

Sukces osiągamy przez organizację konkursów, 

udział w konkursach organizowanych przez 

partnerów projektowych, np. PGK Słupsk, udział w 

wycieczkach krajoznawczych, przygotowanie 

posterów, spotkania i warsztaty, naukę zasad 

segregacji odpadów.

Spodziewane rezultaty: zachowanie, ochrona i 

poprawa jakości środowiska naturalnego, ochrona 

zdrowia człowieka, racjonalne wykorzystanie 

zasobów naturalnych, promowanie rozwiązań 

prowadzących do ograniczenia zmian klimatu.
Fot. Piotr Sikorski



UE – urodzeni entuzjaści
Blok europejski w edukacji przyrodniczej ma na celu 

zaakcentowanie priorytetów Unii Europejskiej w 

zakresie nauk przyrodniczych. 

Sukces osiągamy przez spotkania z posłami do PE, 

Jarosławem Wałęsą i Januszem Lewandowskim, 

udział w zajęciach organizowanych na AP, 

organizację konkursów, udział w Grze Miejskiej, 

piknikach i debatach, organizowanie warsztatów z 

udziałem ED Słupsk, wizyty w miejscach pracy 

związanych z gospodarka morską.

Spodziewane rezultaty: poznanie działań UE w 

zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem 

naturalnym oraz stosowaniem odnawialnych źródeł 

energii, kształtowanie umiejętności udziału w 

debatach, pracy zespołowej, rozwiązywania 

problemów, angażowanie się w życie lokalnej 

społeczności.Fot. Piotr Sikorski



Partnerstwo w ramach Science Garden
Realizacja projektu Science Garden zakłada nawiązanie szerokiej współpracy z instytucjami, 

organizacjami, zakładami pracy oraz osobami w celu wykonania poszczególnych zadań. 

Partnerstwo w ramach projektu to możliwość wykorzystania różnorodnego potencjału 

lokalnego środowiska, doświadczenia i wiedzy specjalistów, zaplecza naukowego i bazy 

lokalowej. Słowiński Park Narodowy
PK Dolina Słupi
Urząd Miasta Słupska
Europe Direct Słupsk
Słupski Inkubator Przedsiębiorczości
Akademia Dobrych Ocen
Akademia Pomorska
Centrum Nauki i Rozwoju Kompetencji
PGK Słupsk
Wodociągi Słupsk
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Muzeum Pomorza Środkowego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Klinika Salus
ODN Słupsk



Partnerstwo – cd.

Fabryka Przetwórstwa Spożywczego Winiary

Nadleśnictwo Leśny Dwór 

Poradnia Zdrowego Żywienia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Słupsku

Centrum Informacji Turystycznej Ziemia Słupska

Biuro Posła do PE Jarosława Wałęsy

Biuro Posła do PE Janusza Lewandowskiego

Kino Rejs

Multikino

Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Akwarium Gdyńskie

Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego



Ewaluacja

Dla skutecznej realizacji projektu Science Garden wskazany jest podział wybranego oddziału 

klasowego na dwie grupy i prowadzenie zajęć z biologii i geografii w zespołach 12-15 

osobowych. Umożliwi to sprawne wprowadzenie metod i form pracy, takich jak warsztaty, zajęcia 

w laboratorium, praca w grupach, debata oraz spotkania z zaproszonymi specjalistami. Ponieważ 

zmiana organizacyjna pracy szkoły wiąże się z dodatkowymi środkami finansowymi wymagana 

jest pisemna zgoda Organu Prowadzącego szkołę. 

Projekt Science Garden wpisuje się w ideę promowaną przez Centrum Nauki i Rozwoju 

Kompetencji (autorstwa Jolanty Maciąg i Witolda Kołodziejczyka), które działa na rzecz 

modernizacji i rozwoju miasta i regionu. 

Pod koniec pracy z wybraną grupą uczniów zostanie przeprowadzona ewaluacja z 

wykorzystaniem narzędzi pomiaru, takich jak ankieta oraz wywiad z uczniami 

i rodzicami. Do przeprowadzenia ewaluacji mogą służyć także osiągnięcia uczniów w 

konkursach, dyplomy i certyfikaty. Wyniki ewaluacji zostaną zebrane i opracowane przez 

nauczycieli realizujących projekt i posłużą sformułowaniu wniosków do dalszej pracy oraz 

wprowadzeniu ewentualnych zmian w planie ewaluacji. 



Science Garden – i co dalej?

Słupsk
To jest miejsce 

dla
twojej pasji!


