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Ma gorzata Niem czyk    
nauczycielka przedmiotów  
z zakresu teorii muzyki,  
wychowawczyni w POSM II stopnia  
Im. Fr. Chopina  w Krakowie 
organizator i przewodnik wycieczek szkolnych.  

Pilot Wycieczek legitymacja  nr  CARD PW/2534/2000 
  Przewodnik Górskiego Tatrza skiego kl. III  legitymacja  nr PGT/400/2000

   
Licencja Obs ugi Ruchu Turystycznego w zakresie przewodnika  TPN Nr 055/01.      

PROGRAM WYCIECZKI TURYSTYCZNO -  KRAJOZNAWCZEJ 
realizowany na  wycieczkach górskich  
w klasach licealnych POSM II stopnia 

im. Fryderyka Chopina w Krakowie  

Motto: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH   

ZA O ENI A PROGRAMU 

  

Program przeznaczony jest dla uczniów liceum i przewidziany jest do realizacj i na 
wycieczkach turystyczno  krajoznawczych. 

Program nale y realizowa z m odzie posiadaj c odpowiednie predyspozycje do 
uprawiania turystyki górskiej. 

Wycieczki powinny by prowadzone pod opiek fachowców (przewodnika, przodownika 
lub ratownika górskiego) z równoczesnym zabezpieczeniem m iejsc zakwaterowania. Proponuje 
si wykorzystane

 

metod  aktywizuj cych ucznia,

 

rozwijaj cych jego twórcze my lenie. Tre ci 
programu dostosowane s do wieku m odzie y licealnej oraz  zainteresowa uczniów.

  

CELE KSZTA CENI A I W YCHOW ANI A

   

         Celem nadrz dnym

 

programu wycieczki turystyczno 

 

krajoznawczej jest wykszta cenie 
aktywnej i odpowiedzialnej postawy m odzie y wobec zdrowia w asnego i innych ludzi.

  

Cele szczegó ow e:

  

1.  Rozwijanie um iej tno ci yciowych, sprzyjaj cych rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, 
     spo ecznemu i duchowemu. 

 

2.  Wyrabianie kondycji fizycznej i psychicznej, potrzebnej do uprawiania turystyki górskiej. 
3.  Wyrabianie poczucia odpowiedzialno ci za bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych.

 

4.  Zdobywanie um iej tno ci  do uprawiania turystyki górskiej .

 

5.  Kszta cenie

 

zachowa sprzyjaj cych zdrowiu i bezpiecze stwu ludzi.

 

6.  Kszta cenie um iej tno ci radzenia sobie w sytuacjach zagra aj cych yciu i zdrowiu.

 

7.  Kszta towanie gotowo ci niesienia pomocy w sytuacjach zagra aj cych yciu i zdrowiu.    
8.  Zwi kszenie motywacji uczniów do poznania zasad udzielania pierwszej pomocy  
     w  sytuacjach  zagro enia zdrowia i ycia ludzkiego.

 

9.  Rozbudzenie pot rzeby samodzielnego dzia ania na rzecz ochrony rodowiska naturalnego.  

ZADANI A SZKO Y

  

1.  Tworzenie w szkole przyjaznego rodowiska umo liwiaj cego uczniom praktykowanie     
     prozdrowotnego stylu ycia.

 

2.  Rozwi zywanie problemów zdrowotnych uczniów.

 

3.  Zach canie m odzie y do uprawiania turystyki 

 

inspirowanie górsk pasj .
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4.  Zwi kszenie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia, przekazywanie im wiedzy na     
     temat jego aspektów, czynników sprzyjaj cych i zagra aj cych zdrowiu i yciu.

 
5.  Profilaktyka problemów zdrowotnych m odzie y.

 
6.  Podejmowanie dzia a zapobiegaj cych uzale nieniom.

 
7.  Rozwijanie wspó pracy z instytucjam i dzia aj cym i na rzecz ochrony zdrowia 

 
     i ratownictwa. 
8.  Kszta towanie um iej tno ci yciowych uczniów.

 
9.  U wiadom ienie uczniom pot rzeby edukacj i w zakresie ratownictwa i ochrony zdrowia.      
10.Ukazywanie warto ci rodowiska naturalnego i jego wp ywu na zdrowie cz owieka.

  

TRE CI PROGRAMU

  

      Program wycieczki szkolnej uwzgl dnia t re ci program ow e

 

zawarte w ramach cie ki 
edukacj i ekologicznej i prozdrow otnej ,  Podstaw y program ow ej kszta cenia ogólnego 
dla liceów ogólnokszta c cych, liceów profilow anych i techników , podane w za czniku 
nr 4  Rozporz dzenia Minist ra Edukacj i Narodow ej i Sportu

 

z dnia 2 5 lutego 2 0 0 2 r . , 
w spraw ie podstaw y  program ow ej w ychow ania przedszkolnego oraz kszta cenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkól. 

Program uwzgl dnia tak e elem enty salezja skiego systemu wychowawczego zawarte 

 

w Prew encyjnym  program ie w ychow aw czym  w . Jana Bosko.

 

Tre ci programu wycieczki turystyczno-krajoznawczej  opieraj si tak e na wybranych 
elementach program u nauczania Minist ra Edukacj i Narodow ej i Sportu nr DKW -4014-
3 0 / 9 9 ,dotycz cego w iedzy z zakresu ratow nictw a i obrony cyw ilnej .

 

W program ie uj to równie elementy wychowawcze zawarte w Programie 
wychowawczym oraz Planie rozw oju w zakresie procesu dydaktycznego, 
w ychowawczego POSM II stopnia im. Fr. Chopina  w Krakowie.  

1. Czynniki sprzyjaj ce i zagra aj ce yciu i zdrowiu m odego cz owieka.

 

2. Zachowanie ryzykowne i bezpieczne  w yciu codziennym oraz podczas wycieczek górskich.

 

3.  Bezpieczne górskie szlaki 

 

m ody cz owiek w górach. Ratownictwo górskie.

 

4.  Korzy ci dla ycia i zdrowia cz owieka wynikaj ce z um iej tnego korzystania 

 

     z bogactw rodowiska naturalnego.

 

5.  Praca i wypoczynek, aktywne sp dzanie czasu wolnego i jego wp yw na zdrowie

 

fizyczne      
      i psychiczne m odego cz owieka.

 

6.  Salezja skie wychowanie m odego pokolenia w kontakcie z natur .

 

7.  Prewencyjna i terapeutyczna rola rodowiska naturalnego w walce z demoralizacj .

 

8.  Instytucje i organizacje w Polsce i w krajach Unii Europejskiej dzia aj ce na rzecz ochrony 
     zdrowia i ycia cz owieka.

 

9. Programy prozdrowotne  skierowane do m odzie y.

 

10. Edukacja m odzie y w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

 

11. Edukacja m odzie y w zakresie bezpiecze stwa i ratownictwa górskiego.

 

12. Prawdziwy turysta  ubiór, ekwipunek i apteczka.   

SPOSOBY REALI ZACJI CELÓW KSZTA CENI A i W YCHOW ANI A

  

1. Udzia m odzie y w szkolnych  wycieczkach górskich oraz w innych formach turystyki 
     kwalifikowanej. 
2. Organizowanie spotka z lud m i dzia aj cym i na rzecz ochrony zdrowia  i ratownictwa. 
3. Wspó praca z instytucjam i dzia aj cym i na rzecz ochrony rodowiska naturalnego.

 

4. Wyszukiwanie informacj i na temat czynników zagra aj cych zdrowiu i yciu m odego 
     cz owieka.

 

5. Gromadzenie i analiza t re ci materia ów o tematyce prozdrowotnej i ratowniczej, map 
     i przewodników górskich. 
6. Organizowanie gier o  tematyce prozdrowotnej. 
7. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. 
8. Wykorzystanie w pracy metod aktywizuj cych m odzie , np.: wiczenia 
      treningowe, obserwacja, debata, burza mózgów,  piramida  priorytetów, karuzela.  
9. Zwiedzanie muzeów, wystaw zwi zanych z 

 

problematyk ekologiczn i ratownicz .

 



Program wycieczki szkolnej                                                                                                  POSM II stopnia  
Autor: Ma gorzata  Niemczyk                                                                                              im. Fr. Chopina w Krakowie  

- 3 - 

10. Zbieranie dokumentacj i ( za wiadcze ,  fotografii itp.)potwierdzaj cych udzia w im prezach.

 
11. Stworzenie i prowadzenie st rony internetowej po wi conej wycieczkom szkolnym.

 
12. Udzia m odzie y w programach prozdrowotnych. 

 
13. Przygotowywanie referatów o tematyce prozdrowotnej.   

PROJEKTY TRAS WYCIECZKOWYCH  

WARIANT I       czas trwania  2 dni  

 

Prelekcja w siedzibie TOPR w Zakopanem na temat M ody cz ow iek a góry.

  

Ogl danie filmu na temat Niebezpiecze stw o gór.

  

W drówka szlakiem Ku nice 

 

Dolina Bystrej  

 

Kasprow y W ierch 

 

Czuby 
Goryczkowe 

 

Prze cz pod Kop Kondrack 

 

Hala Kondratow a 

 

Ku nice 
Zakopane. 

 

Zabawa w zespole z wykorzystaniem metody  piram ida priorytetów i debata w oparciu  
o podany m odzie y temat do dyskusj i

  

Czy m ody cz ow iek m o e sam chodzi

 

w góry? oraz Czego ucz nas góry ?, a tak e

  

wymiana pogl dów na temat 
stwierdzenia   Góry ucz pokory i dyscypliny !  

WARIANT II    czas trwania  2 dni 

 

Prelekcja w siedzibie TOPR w Zakopanem na temat Ratow nictw o górskie oraz 
ogl danie filmu o akcjach ratowniczych w Tat rach.

  

Zwiedzanie Muzeum Ratownictwa w Zakopanem. 

 

W drówka szlakiem  Zakopane 

 

Dolina Ma ej k i 

 

Prze cz Kondracka 

 

Giewont  Hala Kondratowa

 

Ku nice  Zakopane. 

 

Zabawa w zespole z wykorzystaniem metody  burza m ózgów w oparciu o podany 
m odzie y temat do dyskusj i

 

Czy w arto ryzykow a ?  oraz wym iana pogl dów i 
informacji b d cych wynikiem nabytych do wiadcze z t rasy górskiej , dotycz cych 
wypowiedzianej kwestii  W góry w sanda ach z parasolem !

  

WARIANT III       czas trwania  2 dni 

 

Spotkanie z pracownikam i TPN w Zakopanem oraz  prelekcja na temat Korzy ci dla 
ycia i zdrow ia cz ow ieka w ynikaj ce z ochrony rodow iska naturalnego 

 

 polskich gór.  

 

Ogl danie wystawy Muzeum TPN w

 

Zakopanem, po wi conej ochronie rodowiska 
naturalnego w Tatrach. 

 

W drówka szlakiem Zakopane 

 

W ierch Poroniec 

 

Rusinow a Polana 

 

G sia 
Szyja  Polana Waksmundzka  Psia Trawka  Toporowa Cyrhla  Zakopane. 

 

Zabawa w zespole z wykorzystaniem metody karuzela i burza m ózgów w oparciu  
o podany temat do dyskusj i Jaki jest w p yw  rodow iska naturalnego na zdrow ie

  

i ycie cz ow ieka? W jaki sposób m o na popraw i w asn kondycj fizyczn

  

i psychiczn , sp dzaj c czas w olny w kontakcie z przyrod ?

 

oraz wym iana 
pogl dów, a

 

tak e informacj i, b d cych wynikiem psychicznych dozna i wra e z t rasy 
górskiej , dotycz cych kwest ii Góry lecz rany duszy i cia a !

  

WARIANT IV    czas trwania  2 dni 

 

Spotkanie z grup ratowników TOPR w siedzibie organizacj i przy ul. Pi sudzkiego 63 

 

w  Zakopanem, obserwowanie czynno ci ratowniczych wykonywanych w czasie pracy.

  

Szkolenie m odzie y w zakresie udzielania pierw szej pom ocy 
poszkodowanemu. 

 

W drówka z wykorzystaniem wicze t reningowych z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanemu na t rasie turystycznej   Zakopane 

 

Kiry - Dolina 
Ko cieliska 

 

- Polana Pisana  

 

W w óz  Kraków 

 

Sm ocza Jam a  

 

Dolina 
Ko cieliska  Kiry  Zakopane. 

 

Zabawa w zespole z wykorzystaniem metody debata (ZA i PRZECIW) w oparciu 
o podany m odzie y temat do dyskusj i Dlaczego w arto pozna zasady 
udzielania pierwszej pomocy medycznej? Wymiana pogl dów i informacj i b d cych 
wynikiem    nabytych do wiadcze z górskiej t rasy, dotycz cych 

 

kwestii  Postawa 
m odzie y w 

 

sytuacjach  zagro enia zdrow ia i ycia ludzkiego.
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OSI GNI CI A UCZNI A

  
Ucze potrafi:

  
1.  Samodzielnie zdobywa informacje z ró nych róde , segregowa i opracowywa je.

 
2.  Samodzielnie korzysta z map i przewodników podczas górskiej w drówki.

 
3.  Obserwowa  napotkane zjawiska, samodzielnie wyci ga wnioski i dokonywa rzetelnej   
     oceny  tych zjawisk. 
4.  Docenia efektywno pracy w zespole.

 

5.  Wspó pracowa w grupie. 

 

6.  Wyra a w asne zdanie.  
7.  Dzieli si zdobyt wiedz z innym i uczniam i.

 

8.  Efektywnie porozum iewa si w ró nych sytuacjach. 

 

9.  Prezentowa w asny

 

punkt widzenia.  
10. Dba o  w asn kondycj fizyczn i psychiczn 

 

11. Docenia  warto ci rodowiska naturalnego dla zdrowia i ycia cz owieka.

 

12. Docenia warto ci zdrowia i ycia w asnego i innych ludzi. 

 

13. Docenia warto gór w yciu m odego cz owieka.

 

14. Radzi sobie w sytuacjach zagra aj cych zdrowiu i yciu. 

 

15. Samodzielnie przygotowa górski ekwipunek

 

16. Wymieni instytucje w Polsce, dzia aj ce na rzecz ochrony zdrowia i ratownictwa.

 

17. Aktywnie uczestniczy w akcj i na rzecz ochrony zdrowia i ycia  ludzkiego.

 

18. Udzieli pierwszej pomocy poszkodowanemu.

  

Ucze zna:

 

    
1.  Zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. 
2.  Zasady bezpiecznego poruszania si po górskich szlakach

 

3.  Sposoby kontaktowania si z grupam i ratowniczym i. 

 

4.  Korzy ci i zagro enia dla zdrowia i ycia cz owieka wynikaj ce z jego ingerencj i 

 

     w  rodowisko 

  

naturalne. 
5.  Programy prozdrowotne skierowane do m odzie y.

 

6.  Argumenty przemawiaj ce za stosowaniem zdrowego stylu ycia.     
5. Sposoby  poprawiania w asnej kondycj i fizycznej i psychicznej .

 

6. Fachow literatur górsk oraz podr cznik do udzielania pierwszej pomocy medycznej.   

Ucze w yrabia w sobie :

  

1.  Poczucie odpowiedzialno ci za ycie w asne oraz innych.

 

2.  Poczucie odpowiedzialno ci za w asne zdrowie, kondycj fizyczn i psychiczn .

 

3.  Poszanowanie bogactw rodowiska naturalnego.

 

4.  wiadomo , e ka dy ywy organizm ma prawo do ycia, którego cz owiekowi nie wolno

      

niszczy .

 

5.  Poczucie dyscypliny i um iej tno poruszania si po górskich szlakach.

 

6.  Umiej tno prezentowania w asnego zdania oraz s uchania innych  i rozum ienia ich 

 

     pogl dów.

 

7.  Umiej tno przyjmowania uwag od osób do wiadczonych.

 

8.  Wra liwo na pi kno otaczaj cego wiata.

    

EWALUACJA PROGRAMU  

      Celem ewaluacj i programu wycieczki jest jego udoskonalanie, wprowadzenie korekt oraz  
ocenienie jego efektywno ci.

  

Informacje konieczne do przeprowadzenia ewaluacj i b d uzyskiwane poprzez  rozmowy  
i ankiety przeprowadzane w ród uczestników szkolnych wycieczek oraz opinie rodziców 
i opiekunów. Wyniki ankiet przynios propozycje dzia a na przysz o .

 

Nale y nadm ieni , e uczestnictwo w wycieczkach szkolnych  jest dobrowolne i udzia uczniów 
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w tego typu imprezach w kolejnych latach b dzie równie pozytywnym dowodem na pot rzeb 
prowadzenia tej formy dzia a wychowawczo -  edukacyjnych.   
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