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W dniach 28-29 maja 2015 r. przeprowadzono dwudniowy wyjazd edukacyjny do Krakowa w
ramach projektu „Mała szkoła – wielkie możliwości”. W wyjeździe wzięli udział uczestnicy zajęć
pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu uczęszczający do klas IV, V i VI Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku – 28 osób (11 dziewcząt, 17 chłopców).

Kierownikiem wyjazdu była Pani Katarzyna Potomska. W wyjeździe brało udział trzech
opiekunów: Pani Danuta Skwarek, Pani Joanna Stańczyk-Tęcza oraz Pani Małgorzata
Szymula-Habrat.

Celem wyjazdu edukacyjnego zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu było
uzupełnienie wiadomości poznanych na zajęciach pozalekcyjnych oraz pokazanie wiedzy w
praktyce niemożliwe do zrealizowania na zajęciach.

W pierwszym dniu wyjazdu uczniowie rozpoczęli zwiedzanie od Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie udano się na Wawel, gdzie zwiedzono dziedziniec
zamkowy, Katedrę, krypty i dzwon Zygmunta. Po zwiedzeniu Wawelu udano się na obiad do
restauracji. Kolejnym punktem zwiedzania był Ogród Zoologiczny, gdzie uczniowie mieli
możliwość zobaczyć różne gatunku zwierząt i roślin. Ostatnim miejscem jakie uczniowie
zwiedzili podczas pierwszego dnia wyjazdu był Kopiec Kościuszki, skąd mogli podziwiać piękną
panoramę Krakowa oraz zwiedzić fort i wystawy. Następnie udano się na kolację i nocleg.

Drugi dzień wyjazdu edukacyjnego rozpoczęto od spotkania w Konsulacie Generalnym USA,
podczas którego uczniowie mogli podnieść swoją wiedzę z języka angielskiego, dowiedzieć się
więcej o Stanach Zjednoczonych i o funkcjonowaniu samego Konsulatu. Dla uczniów został
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również zorganizowany quiz. Następnie rozpoczęto zwiedzanie Starego Miasta i okolicy: okno
papieskie, Collegium Maius, Kościół Mariacki, Rynek Główny, Mały Rynek, Barbakan,
zabytkowe kościoły itp. Podczas zwiedzania Starego Miasta zrobiono przerwę na obiad.

Cele wyjazdu edukacyjnego zostały osiągnięte. Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego uzupełnili
wiadomości poznane na zajęciach pozalekcyjnych oraz zdobyli w praktyce wiedzę, która nie
byłaby możliwa do przekazania na zajęciach pozalekcyjnych.

GALERIA ZDJĘĆ&gt;&gt;
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