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W dniu 17 maja 2013 r. przeprowadzono jednodniowy wyjazd edukacyjny do Warszawy w
ramach projektu „Z myślą o przyszłości – program rozwojowy Zespołu Szkół w Nowosielcu”.
W wyjeździe wzięli udział uczestnicy zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu
uczęszczający do klas I, II i III gimnazjum.

Kierownikiem wyjazdu była Pani Katarzyna Potomska. W wyjeździe brało udział trzech
opiekunów: Pani Elżbieta Domańska, Pani Jolanta Kobylarz oraz Pan Adam Węglarz.

Celem wyjazdu edukacyjnego zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu było
poszerzenie wiedzy uczniów i uczennic, którzy biorą udział w zajęciach edukacyjnych w
zakresie tematyki wybranych zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze z matematyki,
zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych, zajęcia z fizyki dla uczniów zdolnych, biologia).
Wyjazd edukacyjny był uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się w roku
szkolnym 2012/2013.

W Warszawie uczniowie zwiedzali Centrum Nauki Kopernik, w którym mieli możliwość
zapoznania się w praktyce z różnymi dziedzinami nauki. Następnie uczestnicy wyjazdu
edukacyjnego zjedli obiad w restauracji „MAGAT” na pl. Grzybowskim w pobliżu Pałacu Kultury.
W dalszej kolejności uczniowie zwiedzali Muzeum Techniki w Pałacu Kultury.

Cele wyjazdu edukacyjnego zostały osiągnięte. Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego poszerzyli
swoją wiedzę z zakresu przedmiotów, w ramach których uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych.
W Centrum Nauki Kopernik uczniowie mieli możliwość zapoznać się z różnego rodzaju
dziedzinami nauki poprzez wzięcie udziału w następujących wystawach: człowiek i środowisko,
strefa światła, świat w ruchu, re:generacja, teatr robotyczny, teatr wysokich napięć, korzenie
cywilizacji, park odkrywców, kolekcja art. + science. Wizyta w CNK dała uczniom możliwość
zapoznania się w praktyce z różnego rodzaju urządzeniami, pokazami, programami
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komputerowymi itp. Ponadto w Muzeum Techniki uczniowie również mieli możliwość
zapoznania się z różnego rodzaju dziedzinami nauki poprzez wzięcie udziału w zwiedzaniu z
przewodnikiem, który opowiadał o historii powstania takich dziedzin jak: informatyka,
matematyka, motoryzacja, telefonia itp. uczniowie mieli możliwość obejrzeć np. zasady
działania maszyn do liczenia, zasady działania pierwszych komputerów i innych urządzeń.
Poprzez udział w wyjeździe edukacyjnym uczniowie podnieśli swoją wiedzę, w związku z czym
cele wyjazdu zostały osiągnięte.

Galeria zdjęć

2/2

