
NAUCZANIE METOD Ą PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Turystyka – rekreacja – regionalizm – mają ze sobą bardzo dużo wspólnego a
realizowane mogą być na zajęciach pozalekcyjnych. Tak ważnych i obszernych zagadnień nie
ogarnie się na jednej wycieczce czy zajęciach sportowych. Natomiast projekt edukacyjny jest
w stanie objąć wszystkie te zagadnienia, a realizacja ich może trwać miesiąc, semestr albo
jeden rok. Projekt może dotyczyć uczniów etapu I-go, II-go, jak i gimnazjalistów. Założony
program realizowany może być na pieszych wycieczkach po miejscowości lub okolicy albo
tak, jak w moim projekcie, na wycieczkach rowerowych z dziećmi i młodzieżą posiadającą
karty rowerowe.

Poniżej przedstawiam mój projekt edukacyjny, który posłużyć może jako wzór dla
tych, którzy zechcą podjąć temat turystyki, rekreacji bądź regionalizmu.

Przy tworzeniu programu wycieczek regionalnych pod uwagę wzięte zostały poniższe
etapy konstruowania projektów, wyznaczające strukturę tego projektu.

1. Rozpoznanie potrzeb – wybór tematu.
2. Cele programu.
3. Określenieźródła wiedzy – dobór treści.
4. Wybór materiału nauczania (metody).
5. Realizacja programu – przewidywany przebieg spotkań.

ROZPOZNANIE POTRZEB – WYBÓR TEMATU
Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych, dlatego też jego temat nie

jest bezpośrednio związany z konkretnymi zagadnieniami dydaktycznymi, jest natomiast
powiązany z działalnością lokalną, regionalizmem, turystyką. Ponieważ zajęcia są
nieobowiązkowe, realizowane treści wynikać mają głównie z chęci i inicjatywy dzieci, rola
nauczyciela ograniczać się będzie jedynie do przewodnictwa, opieki. W projekcie
zastosowany został model nauczania poszukującego, który jest ukierunkowany przede
wszystkim na pracę uczniów.
TEMAT:
Warunki turystyczno - rekreacyjne mojego najbliższego otoczenia.

CELE PROGRAMU
Program zawiera cele jawne i ukryte. Jawne to wszystkie te, którychświadomi są

uczniowie i umyślnie dążą do ich wykonania (np. zdobycie wiedzy o walorach turystyczno -
regionalnych regionu,ćwiczenie własnej formy fizycznej). Ukryte cele zna tylko nauczyciel i
stara się tak pokierować pracą grupy, aby nieświadomie zmierzała do ich realizacji (m.in.
zdobycie umiejętności współpracy, integracja grupy).

Klasyfikacja celów w programie edukacyjnym ujmuje trzy dziedziny – poznawczą,
emocjonalną i psychomotoryczną.

1. CELE OGÓLNE/ GŁÓWNE
a) Uczeń włącza się do pracy zespołowej, przejawia zaangażowanie w działaniu, chętnie

podejmuje współpracę, integruje się – cel ukryty, dotyczący dziedziny emocjonalnej.
b) Uczeń potrafi zdobywać i wykorzystywać informacje o walorach turystycznych i

środowisku przyrodniczym regionu, w którym mieszka – cel jawny, dotyczy
dziedziny poznawczej.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE/ OPERACYJNE – realizowane są na poszczególnych
spotkaniach, mogą ulec zmianie na skutek stałej weryfikacji podczas realizacji
programu.
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Cele 1-go stopnia:
- uczeń zna zasady ruchu drogowego (posiada kartę rowerową) niezbędne do realizacji

programu
- uczeń rozumie zasady dyscypliny i zachowywania bezpieczeństwa na drodze i w terenie

leśnym
- uczeń zna swoje najbliższe otoczenie turystyczne i przyrodnicze
Cele 2-go stopnia:
- uczeń potrafi poruszać się i zachowywać na szlaku leśnym – skoordynować swoje ruchy i

odruchy
- uczeń potrafi posłużyć się posiadanymi wiadomościami w celu wykonania określonych

czynności (opisać interesujące go zagadnienia zaobserwowane podczas wycieczki,
scharakteryzować szlak turystyczny)

- uczeń umie wykorzystać zdolności percepcyjne
Cele 3-go stopnia:
- uczeń potrafi zebrać w całość zdobyte podczas wyjazdu/ wyjścia w teren wiadomości i

wykorzystać je podczas zajęć szkolnych
- uczeń umie uczestniczyć we wspólnej pracy, dzielić się zdobytymi informacjami
- uczeń wyćwiczył ruchy złożone i precyzyjne, podtrzymuje swoją kondycję
Cele 4-go stopnia:
- uczeń umie zastosować kryteria do oceny pracy własnej i innych
- uczeń włącza nową wiedzę do swoich struktur poznawczych
- uczeń posiadł i potrafi wykorzystać umiejętność komunikowania się z grupą (stosuje

ruchoweśrodki wyrazu)
- uczeń jest zintegrowany z pozostałymi członkami grupy

OKREŚLENIE ŹRÓDŁA WIEDZY – DOBÓR TREŚCI
Dobierając treści do programu zastosowane zostały trzy ogólne zasady:
a) zasadażyciowości – wiedza o regionie i jego walorach turystycznych, zawarte w

programie, stanowią dobrą podstawę przygotowania dożycia;
b) zasada psychologiczna– treści zostały dostosowane do możliwości uczniów w wieku

szkoły gimnazjalnej oraz do ich zainteresowań (mają sprawiać przede wszystkim
przyjemność i zdrową rozrywkę);

c) zasada kultury– w programie znalazły swoje miejsce dobra kulturowe regionu, w którym
uczy się młodzież gimnazjalna (np. wiadomości o Ślężańskim Parku Krajobrazowym).

TREŚCI PROGRAMU
• Zasady bezpieczeństwa na drodze i szlaku turystycznym.
• Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.
• Środowisko turystyczne w najbliższym otoczeniu.
• Podstawowe zasady relacji w grupie (zrozumienie swoich obowiązków).
• Świadome obserwowanie regionu i jego możliwości.
• Rozpoznawanie ciekawych (pod względem turystycznym i rekreacyjnym) miejsc w

najbliższej okolicy.
• Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich (komunikowanie

się w grupie, wpływanie na innych, integrowanie się z innymi).
• Dostrzeganie zmian w swoim regionie.
• Rozwinięcie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i potrzeby dbałości o nie.
• Przedstawienie własnej opinii, spostrzeżeń, odczuć zdobytych podczas wycieczek

rowerowych i pieszych.
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WYBÓR MODELU NAUCZANIA
W programie zastosowano nauczanie oparte na utrwalaniu materiału poprzez

działalność praktyczną. Dlatego też najodpowiedniejszą strategią jest tu model nauczania
poszukującego. W modelu tym największą aktywnością odznacza się uczeń, który
samodzielnie obserwujeśrodowisko, nieprzymuszony obowiązkiem zdobywa informacje
oraz nowe odczucia, aby następnie wyciągnąć z nich ogólne wnioski. Nauczanie poszukujące
to „uczenie się przez odkrywanie”, a nauczyciel ułatwia jedynie zdobywanie i odkrywanie
wiadomości, jego rola ogranicza się do zetknięcia z zagadnieniem, stawiania pytań i
udzielania odpowiedzi, motywowania.

REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO –
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG SPOTKAŃ

Przewidywany czas realizacji programu
(może ulec zmianie ze względu na różne czynniki, np. pogodowe):
wrzesień, październik, listopad.
1) Wycieczka rowerowa dookołaŚlęży.
2) Wycieczka rowerowa nad zalew Mietkowski.
3) Wycieczka rowerowa do Krzyżowej.
4) Wycieczka piesza na szczytŚlęży.
5) Wycieczka rowerowa w okolice Sobótki.
6) Wycieczka rowerowa do Sulistrowiczek – ognisko, jazda konna.

TRASY WYCIECZEK
Ad. 1) Trasa: Sobótka – Będkowice – Sulistrowice – Sulistrowiczki (zalew) – Przełęcz
Tąpadła – Sady – Biała – Sobótka Zachodnia – Sobótka.
Ad. 2) Trasa: Sobótka – Garncarsko – Maniów – Zalew Mietkowski – Sobótka.
Ad. 3) Trasa: Sobótka – Wiry – Książnica – Krzyżowa – Sobótka.
Ad. 4) Trasa: Sobótka – szlakiemżółtym przez Wieżycę – Ślęża – szlakiem czerwonym
powrót do Sobótki.
Ad. 5) Trasa: Sobótka – Rogów Sob. – Stary Zamek – Ręków – Nasławice –Świątniki –
Sobótka.
Ad. 6) Trasa: Sobótka – Sulistrowiczki zalew (ognisko, konie) – Sobótka.

Opracował: mgr Józef Budzowski
nauczyciel wychowania fizycznego
Gimnazjum Gminnego w Sobótce


