
Nazwa zadania:

HARMONIJNY  ROZWÓJ  MIASTA  OD  OD  ŚREDNIOWIECZA  PO
NOWOCZESNĄ  AGLOMERACJĘ  FUNKCJONUJĄCĄ  ZGODNIE
Z  ZASADAMI  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU  NA  PRZYKŁADZIE
WROCŁAWIA

Opis zadania:

Harmonijny  rozwój  miasta  od  od  średniowiecza  po  nowoczesną  aglomerację
funkcjonującą  zgodnie  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju  na  przykładzie
Wrocławia „. Projekt działań edukacyjnych adresowanych do uczniów klas III i IV
Szkoły Podstawowej w Janowicach. 
Opiekunem ( kierownikiem wycieczki ) dzieci podczas wyjazdu będzie nauczyciel SP
w Janowicach: p. Aleksandra Pasek ( zam. ul. Podleśna 22, 32-020 Wieliczka, tel.
604-298-018). 

Wprowadzenie  uczniów  w  zagadnienia  dotyczące  funkcjonowania  miast
w średniowieczu oraz współcześnie, wyjaśnienie pojęć, urbanizacja i suburbanizacja,
zrównoważony rozwój, aglomeracja. Analiza zalet oraz niedogodności życia w dużej
aglomeracji  miejskiej.  Omówienie  problemów  dotyczących  racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi w dużych skupiskach ludzkich.  Atrakcyjne
sposoby spędzania wolnego czasu na obszarach miejskich – tereny zielone,  ogród
zoologiczny. Zajęcia zostaną zorganizowane dla 35 uczniów klas III i IV w Szkole
w Janowicach w terminie poprzedzającym wyjazd w formie warsztatów. 

Zorganizowanie  trzydniowego  pobytu  uczniów  we  Wrocławiu  w  dniach  19  –
21.06.2017 roku,  w trakcie którego możliwe będzie: 

• Poznanie  położenia  geograficznego  Wrocławia  oraz  jego  funkcji
administracyjnej,

• Zapoznanie  się  z  najważniejszymi  faktami  dotyczącymi  historii  miasta
poprzez  zwiedzanie  najstarszych  dzielnic,  zabytkowych  budynków
Ossolineum oraz Uniwersytetu, Panoramy Racławickiej i rynku,

• Poznanie współczesnego, nowoczesnego oblicza miasta poprzez zwiedzenie
Sky Tower i Hali Stulecia, 

• Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania wodą, 

• Poznanie  atrakcyjnych  i  alternatywnych  form  spędzania  czasu  wolnego
w  nowoczesnym  muzeum,  parku  miejskim,  ogrodzie  zoologicznym,
wycieczki.

Warsztaty podsumowujące zajęcia we Wrocławiu zostaną zorganizowane w Szkole
Podstawowej  w  Janowicach  w  pierwszych  dnia  września  2017  roku.  W ramach
warsztatów  uczniowie  podzieleni  na  grupy  zrealizują  projekty  o  różnej  skali
trudności :



• Atrakcje turystyczne Wrocławia, 
• Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, 
• Wady i zalety mieszkania w dużym mieście, 
• Miasto  dawniej  i  dziś  –  wady  i  zalety  miast  średniowiecznych

i współczesnych.


