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Udział naszych uczniów w zajęciach w ramach Programu Edukacyjnego „4 x Park”.
Dzięki staraniom liderów edukacji ekologicznej nasza Szkoła nawiązała współpracę z Karkonoskim
Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie.
Z Szerokiej oferty tego ośrodka wybrane zostały dla młodzieży naszej szkoły zajęcia Programu Edukacyjnego „4 x Park”. Miał on m.in. na celu zapoznać zainteresowanych uczniów z przyrodą Karkonoskiego Parku Narodowego i problemami jej ochrony
W programie wzięły udział klasy licealne zarówno o nachyleniu przyrodniczym jak i humanistycznym.
Każda z nich wraz nauczycielami-opiekunami objęta była cyklem 4 zajęć. Tematykę programu realizowali
przygotowani pracownicy Centrum Edukacji- leśnicy, ornitolodzy, botanicy, ekolodzy. Pobyt młodzieży na
terenie Karkonoszy był okazją by treści ekologiczne tego programu wzbogacone zostały o elementy geograficzne.
Na realizowany w naszej szkole, już od wiosny 2004 r., Program „4x Park” składały się cztery części:

1.

Prelekcja o Karkonoskim Parku Narodowym i Karkonoszach, zajęcia terenowe na ścieżce
dydaktycznej
Spotkanie z prowadzącymi w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie
Prezentacja multimedialna:
- Karkonosze, Karkonoski Park Narodowy),
- Zwierzęta Karkonoszy, Rośliny Karkonoszy, Turystyka w Karkonoszach, Lasy Karkonoszy, Rezerwat
Biosfery MAB Krkonose/Karkonosze.
Zajęcia na ścieżce dydaktycznej z wykorzystaniem gier i zadań terenowych połączone z podstawowym szkoleniem dotyczącym zasad bezpiecznego poruszania się po górach i udzielania pierwszej
pomocy

2.

Zajęcia w Gospodarstwie Szkółkarskim w Jagniątkowie oraz zajęcia terenowe na trzywariantowej ścieżce dydaktycznej „Chojnik”
Wizyta w Gospodarstwie Szkółkarskim i zapoznanie się z celem istnienia i pracy szkółki
Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej prowadzone z wykorzystaniem gier, zabaw i zadań terenowych

3.

Zajęcia terenowe na wybranej ścieżce dydaktycznej (obszar główny parku).
Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej powyżej 800 m n.p.m. z tematem zajęć nawiązującym do
wcześniejszej prezentacji np. Lasy Karkonoszy, Torfowiska Karkonoszy, Piętra Roślinne Karkonoszy,
Piętra Klimatyczne Karkonoszy, Gospodarka Człowieka w Karkonoszach, Szlakiem Karkonoskich
Schronisk, Historia Ochrony Przyrody w Karkonoszach itp.

4.

Wizyta w KRNAP (Czechy):
Multimedialna ekspozycja edukacyjna w Krkonoskim Muzeum we Vrchlabi
Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej w Dolinie Białej Łaby w Spindlerowym Młynie
Bardzo nowoczesne wyposażenie i baza dydaktyczna Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Po-

rębie, ciekawe, aktywizujące formy pracy, spowodowała duże zainteresowanie i zadowolenie młodzieży
z odbytych zajęć.
[tekst: Dorota Dzielędziak]

