PRACOWNIA EDUKACJI REGIONALNEJ PAŁACU MŁODZIEŻY
zaprasza na zajęcia terenowe:
„Wielokulturowa aglomeracja łódzka”
Interdyscyplinarna wycieczka po aglomeracji łódzkiej adresowana jest do uczniów klas 7-8 szkół
podstawowych. Jej treści dotyczą trasy uwzględniającej: Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów
Łódzki, Pabianice.
Czas trwania: jeden dzień, ok 9 godzin (do ustalenia)
Transport: autokar dostosowany do liczby uczestników (zorganizowany przez biuro podróży)
Rodzaj wycieczki: przedmiotowa, krajoznawczo-turystyczna
Opiekunowie: nauczyciel geografii, matematyki, historii, plastyki
Cele edukacyjno-wychowawcze oferty:
 poznawanie bliższych i dalszych okolic miejsca zamieszkania
 wzbudzanie zainteresowania historią, obyczajami, kulturą regionalną i historią
 zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i zgłębiania tajemnic i ciekawostek aglomeracji
łódzkiej
 nauka współdziałania i współpracy oraz zdrowej rywalizacji „fair play”
 zwrócenie uwagi na lokalny patriotyzm, podkreślenie odrębności regionalnej, poznawanie
„małej ojczyzny”
 zachęcenie uczestników do zgłębiania regionalizmu holistycznego (z uwzględnieniem wielu
różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki)
 zachęcenie do angażowania się w rozwój i przyszłość regionu
 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
Treści:
 Historia wielokulturowej metropolii związana z rozwojem Zgierza, Aleksandrowa,
Konstantynowa i Pabianic.
 Informacje o zabytkach i ważnych osobistościach związanych z poszczególnymi miastami.
 Powtórzenie wiadomości z zakresu: geografii, matematyki, historii, historii sztuki, wiedzy o
kulturze i języka polskiego – w nawiązaniu do nowej podstawy programowej.
 powiązania historyczno – społeczne oraz wpływ innych miast aglomeracji na największe jej
miasto - Łódź
 Poznanie kultury i historii niektórych łódzkich Niemców i Żydów.

Podczas wycieczki zgłoszeni uczestnicy w grupach poznają ciekawostki związane z wielokulturowością
aglomeracji łódzkiej wykonując przy tym szereg zadań łączących zagadnienia regionalne, historyczne,
przyrodnicze, matematyczne, geograficzne itd. Przed wycieczką niezbędne jest spotkanie z uczniami
i opiekunem w celu ustalenia szczegółów oraz przekazania zadań do przygotowania, a także
dopełnienia formalności (zgody rodziców, opłaty itp.) Podczas wycieczki każdy uczestnik otrzymuje
odpowiedni zestaw materiałów dydaktycznych (dziennik z podróży – z zadaniami do wykonania przed
wycieczką, w trakcie jej trwania oraz zadania domowe). Zadania łączą w sobie wiedzę i umiejętności
z zakresu wielu dziedzin tj.: matematyka, historia, geografia, przyroda, literatura i język polski, sztuka,
muzyka… Również nauczyciel otrzymuje materiały z zagadnieniami do wyboru oraz rozwiązaniami
zadań dla uczniów. Nauczyciel Pałacu Młodzieży odpowiada za stronę organizacyjno – merytoryczną
wycieczki, która realizowana jest przez biuro podróży. Koszty wycieczki są zależne od ilości
uczestników, długości trwania wycieczki i uwzględnienia, lub nie posiłku, ustalane są indywidualnie z
opiekunem grupy. Koszty obejmują przejazdy, ubezpieczenie, koszty organizacyjne biura podróży oraz
wydruk materiałów dla uczniów i nauczyciela.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem oraz złożenie:
 Karty zamówienia zajęć dla grupy szkolnej
 Listy obecności,
które należy przesłać na adres palacmlodziezy@toya.net.pl lub przynieść do Pałacu Młodzieży
osobiście na miesiąc przed planowanym spacerem.
Druki Kart zgłoszeń i List obecności oraz Regulamin zajęć dostępne są na stronie internetowej Pałacu
Młodzieży www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „Zajęcia edukacyjne dla szkół”.
Zajęcia odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i listy materiałów (potrzebnych na ich
realizację) z prowadzącymi.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 686 34 45 lub pod adresem e-mail:
m.gadula@palacmlodziezy.lodz.pl

