Projekt edukacji regionalnej

„MAŁY OPOLANIN”
realizowany przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
w roku szkolnym 2019/2020

Uczestnicy projektu:
• dzieci przedszkolne („PACHOLĘTA”)
• uczniowie klas I-IV szkół podstawowych („GIERMKOWIE”)
• uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych („RYCERZE”)

Założenia programowe:
Uczestnicy projektu zwiedzają najciekawsze zakątki miasta, biorą udział w zajęciach muzealnych,
spotkaniach z ciekawymi ludźmi i warsztatach artystycznych. Poznają genealogię miasta, zabytki,
historię, symbolikę, specyfikę Opola i regionu, jego wielokulturowość i osobliwości, ciekawostki
z życia dawnych opolan, piosenki i legendy związane z miastem. Budują swój lokalny patriotyzm
i więź z miejscem zamieszkania w oparciu o zdobyte wiadomości, własne działania i zabawy
tematyczne. Każdy uczestnik projektu otrzymuje pakiet startowy (plecak i pamiątkowy znaczek),
a nauczyciel – materiały dydaktyczne (płyta CD, teksty piosenek i zabaw). Wszelkie prace plastyczne
wykonane na warsztatach przechodzą na własność uczestników projektu.

Pakiety uczestnictwa w projekcie:
Pakiet A

5 spotkań + udział w finale projektu = 45 zł/os.
Pakiet B

4 spotkania (do wyboru) + udział w finale projektu = 40 zł/os.
Pakiet C

3 spotkania (do wyboru) + udział w finale projektu = 35 zł/os.
Pakiet D

2 spotkania (do wyboru) + udział w finale projektu = 30 zł/os.
Pakiet E
1 spotkanie (do wyboru) + udział w finale projektu = 25

zł/os.

Opisy spotkań:
1. OPOLE – GRÓD PIASTÓW (wrzesień lub październik)
dla przedszkolaków:
• historia powstania miasta Opola, symbolika miasta, wstęp na Wieżę Piastowską, Rynek,
kamienice, pomnik Kazimierza, legenda o Opolu, Katedra i mury obronne;
• warsztaty kulinarne (gotujemy i pieczemy z księżną Wiolą – słodka niespodzianka);
• warsztaty plastyczne (wykorzystanie wzoru opolskiego).
dla uczniów:
• historia powstania miasta Opola, symbolika miasta, wstęp na Wieżę Piastowską, Rynek,
kamienice, pomnik Kazimierza, legenda o Opolu, Katedra i mury obronne;
• warsztaty kulinarne (gotujemy i pieczemy z księżną Wiolą – słodka niespodzianka);
• warsztaty muzyczne.
2. ŚLĄSKIE GODY (listopad lub grudzień)
dla przedszkolaków:
• zwiedzanie Kamienicy Czynszowej w Muzeum Śląska Opolskiego;
• warsztaty plastyczne (ozdoby choinkowe oraz dekoracje domu związane z Adwentem
i okresem bożonarodzeniowym – przygotowania, zwyczaje, przesądy i obrzędowość);
• warsztaty kulinarne (pieczenie i zdobienie pierników).
dla uczniów:
• zwiedzanie Kamienicy Czynszowej w Muzeum Śląska Opolskiego;
• warsztaty plastyczne (ozdoby choinkowe oraz dekoracje domu związane z Adwentem
i okresem bożonarodzeniowym – przygotowania, zwyczaje, przesądy i obrzędowość);
• warsztaty muzyczne.
3. PRZEBOJOWE OPOLE (styczeń lub luty)
dla przedszkolaków:
• wizyta w Filharmonii Opolskiej;
• warsztaty teatralne (emisja głosu, ruch sceniczny, etiudy teatralne oparte na wybranej
opolskiej legendzie, scenografia i scena w teatrze);
• warsztaty ekologiczne (tworzenie kolorowych glicerynowych mydełek o finezyjnych
kształtach i przyjemnych zapachach).
dla uczniów:
• wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki i zwiedzanie Amfiteatru;
• warsztaty plastyczne (tworzenie kolorowych i pachnących świeczek żelowych w szklanych
naczyniach z rozmaitymi dodatkami, np. muszelek, rozgwiazd, suszonych kwiatów
i owoców, kamyków oraz innych ozdób);
• warsztaty florystyczne (las ukryty w słoiku).
4. ŚLADAMI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA (marzec lub kwiecień)
dla przedszkolaków:
• spacer po Opolu śladami św. Wojciecha: Wzgórze Uniwersyteckie, studnia św. Wojciecha,
Śląski Kopciuszek, legenda o św. Wojciechu, Uniwersytet Opolski i jego tajemnice, wstęp
do Zamku Górnego;
• przygotowania do Świąt związane z okresem Wielkanocnym (zwyczaje, tradycje, przesądy
i obrzędowość);
• warsztaty plastyczne (praca plastyczna z materiałów naturalnych – zajączek, kroszonka lub
kogucik z drewna, siana itp.);
• warsztaty florystyczne (las ukryty w słoiku).

dla uczniów:
• spacer po Opolu śladami św. Wojciecha: Wzgórze Uniwersyteckie, studnia św. Wojciecha,
Śląski Kopciuszek, legenda o św. Wojciechu, Uniwersytet Opolski i jego tajemnice, wstęp
do Zamku Górnego, kościół na Górce, grobowiec Jana Kropidło, kościół Franciszkanów i jego
podziemia;
• przygotowania do Świąt związane z okresem Wielkanocnym (zwyczaje, tradycje, przesądy
i obrzędowość);
• warsztaty ekologiczne (tworzenie kolorowych glicerynowych mydełek o finezyjnych kształtach
i przyjemnych zapachach);
• warsztaty muzyczne.
5. NA ŚLĄSKĄ NUTĘ (maj lub czerwiec)
dla przedszkolaków:
• zajęcia na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach: sztuka ludowa Opolszczyzny,
zabytki tradycyjnego budownictwa drewnianego Śląska Opolskiego, przedmioty codziennego
użytku, wizyta w dawnej szkole, spotkanie z kowalem w kuźni, kościół, sklep, karczma,
wnętrza mieszkalne, warsztaty rzemieślnicze, życie mieszkańców wsi związane z porami roku;
• warsztaty plastyczne (ornamentyka sztuki ludowej Śląska Opolskiego, malowanie na szkle,
ekobiżuteria, dekoracje);
• warsztaty muzyczne.
dla uczniów:
• zajęcia na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach: sztuka ludowa Opolszczyzny,
zabytki tradycyjnego budownictwa drewnianego Śląska Opolskiego, przedmioty codziennego
użytku, wizyta w dawnej szkole, spotkanie z kowalem w kuźni, kościół, sklep, karczma,
wnętrza mieszkalne, warsztaty rzemieślnicze, życie mieszkańców wsi związane z porami roku;
• warsztaty plastyczne (ornamentyka sztuki ludowej Śląska Opolskiego, malowanie na kamieniu,
ekobiżuteria, dekoracje);
• warsztaty teatralne (emisja głosu, ruch sceniczny, etiudy teatralne oparte na wybranej
opolskiej legendzie, scenografia i scena w teatrze).

Terminarz projektu:
1. Zgłoszenia udziału w projekcie – wyłącznie na „Karcie zgłoszenia grupy” – należy przesłać mailem
na adres: maly.opolanin@mdk.opole.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MDK w Opolu,
ul. Strzelców Bytomskich 1 do 26 września 2019 r. (czwartek).
2. Spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie odbędzie się 1 października 2019 r. (wtorek)
o godz. 18.00 w MDK w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1.
3. Finał projektu – w formie gry terenowej (dla wszystkich uczestników) oraz konkursu wiedzy
o Opolu (dla 3-osobowych reprezentacji grup) – odbędzie się 16 czerwca 2020 r. (wtorek).
4. Chętnych uczestnikom projektu proponujemy bezpłatny udział w imprezie plenerowej pt. „Dzień
Dziecka z Małym Opolaninem”, która odbędzie się 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek), w godzinach
od 10.00 do 14.00 w Parku Nadodrzańskim w Opolu.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Marta Ossowska, tel. 601 945 166 (w godzinach od
12.00 do 18.00).

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Opolu z siedzibą 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1, tel. 77 454 27 14, e-mail:
mdk@mdk.opole.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454
27 14 lub adresem e-mail: mdk@mdk.opole.pl.
Dane osobowe uczestnika projektu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem
i udziałem w przedmiotowym projekcie.
Dane osobowe uczestników projektu przechowywane będą przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i zakończenia działań związanych z realizacją projektu przez czas określony
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązujący w MDK Opole.
Uczestnik projektu lub rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody
w każdym momencie informując o tym administratora danych, prawo żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych
uczestnikom turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Podanie danych osobowych uczestnika projektu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w projekcie. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości udziału
w projekcie.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w projekcie edukacji regionalnej

„Mały Opolanin”

Nazwa i dokładny adres szkoły / przedszkola: .................................................................................
..........................................................................................................................................................
telefon i fax szkoły / przedszkola: ....................................................................................................
adres e-mailowy szkoły / przedszkola: .............................................................................................
klasa / grupa przedszkolna: ………………………………… liczba dzieci: …………… wiek dzieci: ……………..
nazwa grupy na potrzeby projektu: …..............................................................................................
imię i nazwisko wychowawcy: ..……………………………………………………………………………..……………………
telefon kontaktowy wychowawcy: ………..........................................................................................
adres e-mailowy wychowawcy: …………………………………………………………………………………………………..
wybrany pakiet uczestnictwa (podkreśl właściwy):

wybrane spotkania (podkreśl właściwe):

pakiet A (5 spotkań)
pakiet B (4 spotkania)
pakiet C (3 spotkania)
pakiet D (2 spotkania)
pakiet E (1 spotkanie)

spotkanie nr 1 (Opole - gród Piastów)
spotkanie nr 2 (Śląskie gody)
spotkanie nr 3 (Przebojowe Opole)
spotkanie nr 4 (Śladami świętego Wojciecha)
spotkanie nr 5 (Na śląską nutę)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w karcie zgłoszenia
przez administratora danych, tj. Młodzieżowy Domu Kultury w Opolu, w celu wzajemnego komunikowania się oraz
otrzymywania od organizatora projektu informacji dotyczących działań realizowanych w ramach projektu.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby zgłaszającej)

