Informacja o przykładzie dobrej praktyki
1.

Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi

2.

Miejscowość

Rumia

3.

Adres

ul. Stoczniowców 6

4.

Numer telefonu/faksu

586712917

5.

Adres e-mail

sp9@rumia.edu.pl

6.

Tytuł/nazwa zgłaszanego
działania

„Bezpieczny w terenie”

7.

Obszar

zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe

8.

Adresaci/odbiorcy/uczestnicy

klasy IV- VI

9.

Zasięg objęty działaniem
(szkolny, lokalny ....)

szkolny, lokalny

10. Czas trwania działania

Cyklicznie od 2008 do 2013 roku

11. Cel podjętego działania

Nauka posługiwania się mapą turystyczną i kompasem, propagowanie aktywnego spędzania czasu
wolnego, zapoznanie z najbliższą okolicą, a w szczególności Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym

12.

Opis (skrócony) podjętego
działania

Cykl rajdów i gier terenowych skierowanych do uczniów klas szkoły podstawowej i liceum, których
celem jest propagowanie ruchu na świeżym powietrzu oraz aktywności fizycznej w czasie wolnym od
zajęć. Przez trzy lata nauki młodzież ma szansę uczestniczyć w zajęciach odbywających się w soboty na
terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności
związane z poruszaniem się i orientacją w terenie, wskazywania kierunków i stron świata. Korzystając z
map turystycznych i kompasu uczą się poruszania w terenach leśnych, odnajdywania najkrótszej drogi
do wskazanego miejsca, poruszania się na azymut. Praca z mapą i kompasem pozwala wyliczyć dystans

oraz czas przejścia.
13. Instytucje współpracujące

Urząd Miasta Rumia, nadleśnictwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

14. Efekty realizowanego działania

• Uczniowie potrafią wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce podczas konkursów turystycznych
oraz pozaszkolnych rajdów. • Znajomość terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego • Zdobycie
umiejętności operowania mapą, kompasem • Udoskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie
przeliczania czasu, dystansu • Naszych absolwentów można spotkać na szeregu imprez na orientację np.
„Wiosenny tułacz”, „Darżlub”, „Z kompasem” i wielu innych. • Promocja szkoły w środowisku
lokalnym • Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

15. Link do strony internetowej PDP

www.rumia.edu.pl/sp9

16. Osoba do kontaktu

Ziemowit Bernatowicz, Daniel Hadam

17. Autor/autorzy

Ziemowit Bernatowicz, Daniel Hadam

