PROGRAM BIWAKU DLA DZIECI ZE ŚRODOWISKA
WIEJSKIEGO
GMINY RADZIECHOWY- WIEPRZ
1. Organizator: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu BESKIDY z siedzibą

w Brzuśniku 233 tel. 601 283 483
Termin:8-10 lipca 2008r.
Całkowity koszt pobytu dla 1 dziecka: 3 zł. /należy zabrać śpiwór +karimatę/
Kadra pedagogiczna: 3 nauczycieli:
• Kierownik Wiesław Jakubiec
• Nauczyciel 1: Agnieszka Piątek
• Nauczyciel 2: Maciej Gibas
Ponadto wolontariusze: Studenci realizujący program „Wolontariat
studencki”
Miejsce biwaku:

2.
3.

4.

5.

6.

tel. (0-33) 861-48-88, 0 501-419-733
Domek Brda tel. 507-151-663

34-300 Żywiec ul. Kopernika 4
e-mail: info@campingdebina.com.pl
Camping posiada wszelkie certyfikaty a ponadto ma:

-

boiska do gry w piłkę plażową (3 szt.)
boisko do gry w piłkę siatkową ( 1 szt.)
boisko do gry w "BOULES"
mały basenik dla dzieci
korty tenisowe (2 szt.)
boisko do badmintona

Cele ogólne biwaku:
-

Świadome przestrzeganie poznanych zasad bhp – p.poż

-

wyrabianie wśród młodzieży postaw przyjaznych środowisku;

-

działania wychowawcze związane z kształtowaniem poczucia odpowiedzialności za zdrowie
i bezpieczeństwo własne i innych;

-

integracja poprzez naukę, wypoczynek, zabawę;

-

poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu środowiska naturalnego;

-

rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów naszym regionem;

-

kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego;

-

wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie;

-

prowadzenie zajęć edukacyjnych w warunkach pozaszkolnych;

-

aktywne spędzanie czasu na łonie natury;

-

efektywne współdziałanie w grupie;

-

nauka ważnych umiejętności życiowych: życzliwości, empatii, tolerancji i otwartości.

Cele operacyjne:
-

znajomość i stosowanie poznanych zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach;

-

lepsze poznanie naszego regionu wraz z jego fauną i florą;

-

poznanie zasad współżycia społecznego – wzajemna pomoc, asertywność, inne;

-

kształcenie nawyków higieny osobistej;

-

rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i słowa;

-

nawiązywanie nowych znajomości;

-

znajomość i szacunek dla opiekunów oraz starszych, umiejętność odpowiedniego zachowania
w zależności od miejsca i sytuacji (savoir vivre);

Metody i formy pracy z dziećmi:
-

oparte na słowie (pogadanka, opowiadanie);

-

oparte na obserwacji (pokaz, demonstracja);

-

oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grupy, działania twórcze, dokumentowanie);

-

aktywizujące (wycieczki, zajęcia w terenie, dyskusja, projekt)

RAMOWY PROGRAM BIWAKU
Data

Dzień
projektu

08.07.08

I

09.07.08

II

10.07.08

III

Dzień
tygodnia

Przedpołudnie

Popołudnie i wieczór

8:00 - Zbiórka dzieci przed
budynkiem LKS,
8:20 – Wyjazd na Camping
8:50 - Przyjazd, zakwaterowanie
młodzieży.
Omówienie regulaminu
Campingu DĘBINA –
w tym przepisów dotyczących
bezpiecznego pobytu
(bhp/p.poż.)
9:30 - Zajęcia integracyjne –

13:00 - Obiad /catering/
14:00 – Prezentacja regionu:
„fauna i flora Beskidów”
15:00 - Zajęcia sportowe.
18:00 Przygotowanie do
wspólnej kolacji.
wtorek
Kolacja /grill/
19:00 - Wieczorek pogodny /
każda grupa przygotowuje
oryginalny program/
prowadzą studenciwolontariusze w ramach
21:00 - Toaleta wieczorna
własnych autorskich programów 21:30 - Nocleg w namiotach
zajęć animacyjnych.
11:00 – podwieczorek /owoce/
13:00 - Obiad /catering/
14:00 - Nauka piosenek
7:30 - Pobudka
turystycznych
8:00 - 8:30 - Toaleta
16:00 - Wyjście na górę
8:30 -9:00 - Wspólne ( w 3
Grojec - pogadanka
grupach) przygotowanie
18:30 - Przygotowanie do
śniadania.
Śniadanie.
środa
kolacji, wspólna kolacja
9:30 - Zajęcia interdyscyplinarne /ognisko/
ze studentami (realizacja
20:00 - Wieczorek pogodny /
projektu z pomysłem – autorski
program zajęć opracowany przez każda grupa przygotowuje
oryginalny program/
studentów-wolontariuszy.
21:30 - Toaleta wieczorna
11:00 – podwieczorek /owoce/
22:00 - Nocleg w namiotach
Opcja 1: w razie ładnej
pogody – przejście
7:30 - Pobudka
spacerem z Żywca przez
8:00 - 8:30 - Toaleta
Grojec do Wieprza /po
8:30 -9:00 - Wspólne ( w 3
drodze dzieci zjedzą suchy
grupach) przygotowanie
prowiant, odbędą się
śniadania. Śniadanie.
pogadanki, zabawy/
9:30 - Zajęcia interdyscyplinarne ZAKOŃCZENIE BIWAKU
ze studentami (realizacja
ok. 17:00 przed budynkiem
czwartek projektu z pomysłem – autorski
program zajęć opracowany przez LKS w Wieprzu
studentów-wolontariuszy.

11:00 – podwieczorek
/słodycze/
11:30 – pakowanie /zwijanie
namiotów, sprzątanie, inne/
12:00 - Ewaluacja zajęć;

Opcja 2: w razie złej pogody
- powrót do Wieprza
autokarem.
ZAKOŃCZENIE BIWAKU
ok. 14:00 przed budynkiem
LKS w Wieprzu.

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA
Imię i nazwisko …………………………….………….

………………., dnia …..lipca 2008r.

Adres zamieszkania…………………………………….
Telefon:…………………………………………………
Do Prezesa Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
BESKIDY Wiesława Jakubca
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

……………………………………………………………

w zajęciach rekreacyjno – sportowych podczas biwaku w Campingu Dębina w Żywcu ul. Kopernika 4,
w dniach od 8 lipca do 10 lipca br. organizowanych przez Centrum Wolontariatu BESKIDY
z siedzibą w Brzuśniku 233 oraz studentów-wolontariuszy, realizujących projekty wakacyjne w Gimnazjum Publicznym nr2
w Wieprzu ramach piątej edycji programu „Wakacje z pomysłem 2008”.
…………………………………..
Podpis

