...Zielona szkoła jako odskocznia od
systemu klasowo - lekcyjnego nie oznacza
pójścia na łatwiznę lecz szansę przejścia
na wyższy poziom skuteczności edukacji
środowiskowej...

Gmina Kołobrzeg

Nasza
Zielona
Szkoła

...Zielona szkoła jest zatem odskocznią
od namiastki przyrody, którą możemy dostarczyć uczniowi podczas zajęć w klasie, do rzeczywistego kontaktu z tym środowiskiem, w
którym przyroda jest zarazem materiałem
i inspiracją...
...Zielona szkoła daje pewne poczucie otwartości, nieograniczoności, swobody...
stwarza niepowtarzalne sytuacje obcowania
z przyrodą.. ..
...Atutem Zielonej szkoły jest zapewne jej
rekreacyjny charakter. Szansa łączenia
wypoczynku z nauczaniem stanowi pewien
ewenement w naszym tradycyjnym szkolnictwie. Nie bez znaczenia jest także odczuwalny
brak, bądź niedosyt zajęć terenowych,
w pracy codziennej ucznia, uwalniających
dziecko od ciasnych ram rygoru dzwonkowego, monotonii czterech ścian klasy szkolnej
i jedynie odwoływanie się do tego co po
prostu jest nieomal w zasięgu ręki, czyli
w terenie, na którym znajduje się Zielona
szkoła.

Adres pobytu:
Ośrodek Charytatywny
dla Dzieci i Młodzieży
w Kołobrzegu
Ul. Kasprowicza 7
Tel. 0 10 33 (94) 35 42 277
Tel. Opiekunów:

Wykonawca folderu: Bożena Portka

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Kołobrzeg
12—22 maja 2004 r.

Dzień 5– niedziela 16.V.

Nasz plan działań

• Spacer po dzielnicy uzdrowiskowej i oglądanie panoramy miasta
• Zwiedzanie Kolegiaty NMP z przełomu XIV i XV w.

Wyszliśmy z klasy,
By pójść do innej,
Tam podłogą - ziemia,
Dachem - niebo,
Oknami - chmury,
A drzwiami - słońce

• Zajęcia sportowo — rekreacyjne

Dzień wycieczkowy trwa od 6ºº do 22ºº

Dzień 6– poniedziałek 17.V.

Uczestnik powinien:

• Wędrówka do Grzybowa (teren depresji) i spotkanie
z rybakiem

∗ dostosować się do poleceń opiekunów;

• „Jestem rybakiem wczoraj i dziś” - warsztaty dziennikarskie
• Zwiedzanie Latarni Morskiej

Cele Zielonej szkoły

Dzień 7– wtorek 18.V.
• Wycieczka: Trzęsacz, Dziwnów, Międzyzdroje, Świnoujście, Kamień Pomorski

•

poznanie historii, tradycji i obyczajów wybranego regionu Polski

•

wcielanie w życie hasła "W zdrowym ciele zdrowy duch"

• Zwiedzanie Muzeum — Okrętu w porcie

•

integracja społeczności szkoły

•

umiejętność funkcjonowania w środowisku przyrodniczym

• Zachód słońca nad morzem — obserwacja, opis słowny
lub plastyczny, ognisko

Dzień 8– środa 19.V.
• Rejs statkiem po Bałtyku

Dzień 9– czwartek 20.V.
• Wyjazd do Budzistowa — zwiedzanie wczesnośredniowiecznego grodziska

Dzień 1– środa 12.V.
•

Podróż autobusem i pociągiem do Kołobrzegu

Dzień 2– czwartek 13.V.
• Zajęcia integracyjne: „Zaślubiny z morzem”
• Czwartkowe spotkania z historią
Dzień 3 – piątek 14.V.
• Obserwacja nadmorskiej fauny i flory
• Wycieczka: Dźwirzyno, Mrzeżyno, Trzebiatów
Dzień 4– sobota 15.V.
• Warsztaty plastyczne Widok z mola

∗ nie oddalać się od grupy bez pozwolenia;
∗ posiadać legitymację szkolną;
∗ w przypadku zgubienia się zgłosić się na policję;
∗ dostosować swoje zachowanie do miejsca pobytu

(muzeum, park narodowy, szlak turystyczny itp.).
∗ Sumiennie wywiązywać się z powierzonych

obowiązków. Dbać o ład i porządek w miejcu
pobytu.

∗ W przypadku wystąpienia niepokojacego zdarzenia

należy niezwłocznie poinformować opiekuna
∗ W razie nagannego zachowania, uczestnik może

niezwłocznie zostać odwieziony do domu.
Dodatkowy koszt przejazdu pokrywają Rodzice.
∗ Uczestnik Naszej Zielonej Szkoły dba o powierzony

mu sprzęt i ponosi pełną odpowiedzialność
w przypadku jego zgubienia lub zniszczenia.

• Konkurs Naszej Zielonej Szkoły
Dzień 10– piątek 21.V.

Pamiętaj, że nie jesteś sam.

• Skarby morza — zajęcia ekologiczne na plaży

Szanuj siebie i innych.

• Podsumowanie Naszej Zielonej Szkoły
Dzień 11– sobota 22.V.
•

Przestrzegaj zasad współżycia w grupie.

Powrót do domu.

Kadra:
Dopuszcza się możliwość zmiany programu w zależności
od potrzeb uczestników Naszej Zielonej Szkoły, pogody
oraz imprez kulturalno — rozrywkowych organizowanych
w Kołobrzegu.

• Piracka Przygoda, chrzest morski
• „Piracka dyskoteka”, ognisko

Regulamin Naszej Zielonej Szkoły
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