Erasmus+ 2019 - „Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie”
część polska

07. 10 2019 (poniedziałek) - 1 dzień:
1. Godz. 9.00 Spotkanie w PCEiK - u, przywitanie gości przez P. Dyrektor, prezentacja uczestników wymiany,
nauczycieli biorących udział w projekcie i szkół które reprezentują.
- godz. 10.35 – 11.20 wspólne lekcje: biologii (badanie mikrobiologicznej jakości wody - laboratorium) i j.
angielskiego (słownictwo biologiczne i chemiczne związane z realizowanym projektem),
- godz. 11.35 – 12.20 wspólne lekcje: biologii (badanie czystości biologicznej osadów dennych) i j. angielskiego
(słownictwo biologiczne i chemiczne związane z realizowanym projektem), zwiedzanie szkoły,
2. godz.13.00 - 14.00– obiad w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oleśnicy
3. godz. 14.30-15.30 przejście terenem stawów do budynku starostwa
4. godz. 15.30 – 16.00 spotkanie ze Starostą, przedstawicielami władz powiatu (budynek Starostwa)
5. godz. 16.15 – 18.00 spacer po Oleśnicy : Bazylika Mniejsza i inne ciekawe miejsca - w miarę możliwości
6. godz. 18.00 - kolacja i nocleg w hotelu na zamku w Oleśnicy

08.10. 2019 (wtorek) - 2 dzień:
1. zbiórka godz. 8.00 na parkingu przy ul Wałowej (dawna Biedronka),
2. godz. 8.00 – 9.00 wyjazd do Rudy Sułowskiej- Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
2. godz. 9.00 -11.00 Fotosafari- obserwacja ptaków na największym w Europie kompleksie stawów rybnych,
będących jednocześnie największym w Polsce rezerwatem chroniącym ptaki „Stawy Milickie”, obserwacje
ornitologiczne, kręcenie filmu przyrodniczego, wykonywanie dokumentacji fotograficznej
3. godz. 11.00 – 13.00 - warsztaty filmowe- montaż filmu przyrodniczego z nakręconego materiału, przygotowanie
prezentacji z zebranego materiału
4. godz. 13.00 – 14.00 ognisko z kiełbaskami
5 . godz. 14.00- 15.00 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich i Doliny Baryczy
oraz zwierzyńca ( gospodarcze wykorzystanie Parku Krajobrazowego – komercyjna hodowla ryb w tym karpia
królewskiego, produkty regionalne i ich promocja „Święto karpia”).
6. godz. 15.00 – 16.00 powrót do Oleśnicy. podsumowanie drugiego dnia wizyty w Polsce, opracowanie materiałów
na stronę (wyznaczeni uczniowie)
7. godz. 18.00 kolacja i nocleg w hotelu na zamku w Oleśnicy.

09. 10. 2019 (środa) – 3 dzień:
1. zbiórka godz. 8.30 na parkingu przy ul Wałowej (dawna Biedronka),
2. godz. 8.30 – 9.00 wyjazd do Borowy Oleśnickiej – Ścieżka przyrodnicza
3. godz. 9.00 -12.30 zajęcia z ekologii prowadzone dyrektora szkoły – nauczyciela biologii
4. godz. 13 00 – 14.00 obiad w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oleśnicy
5. godz. 14.00 - 15.00 powrót do szkoły, odczytywanie wyników hodowli mikrobiologicznych
6. godz. 16.00 – 17.30 zwiedzanie zamku Książąt Oleśnickich z dyr. P. Wróblem
7. godz. 18.00 - kolacja i nocleg w hotelu na zamku w Oleśnicy

10. 10. 2019 (czwartek) - 4 dzień:
1. zbiórka godz. 7.00 na parkingu przy ul Wałowej (dawna Biedronka),
2. godz. 7.00 – 10.00 wyjazd Karpacza – Karkonoski Park Narodowy
3. godz. 10.00 - 14.00 przejście szlakiem turystycznym do Wielkiego Stawu i schroniska Samotnia - zajęcia
badawcze z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego „ Badanie właściwości fizyko- chemicznych
różnych rodzajów wód” , schronisko Strzecha Akademicka, zejście do Karpacza
4. godz. 14.00 – 15.00 obiad w Stacji Ekologicznej „Storczyk” Uniwersytetu Wrocławskiego
6. godz. 15.00 – 17.00 zajęcia warsztatowe z chemii wody prowadzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz pokaz na temat budowy i zasady działania oczyszczalni hydrobotanicznej, znaczenie takich
oczyszczalni na wody płynące w zabudowie rozproszonej.
7. godz. 17.00 – 20.00 powrót do Oleśnicy
8. godz. 20.00 kolacja i nocleg w hotelu na zamku w Oleśnicy

11. 10. 2019 r. (piątek) – 5 dzień:
1. Godz. 9.00 11.30 Spotkanie w szkole, praca w grupach międzynarodowych, posumowanie i wypracowanie
produktów końcowych,
2. godz. 11.30 – 12.30 udział w szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
3. godz.13.00 - 14.00– obiad w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oleśnicy, spotkanie
przy cieście i kawie, pożegnanie z młodzieżą
5. od godz. 14. 00 powrót do szkoły, wyjazd młodzieży francuskiej do rodzin goszczących
6. godz. 14.00 – 17.00 podsumowanie kolejnego dnia wizyty w Polsce przez młodzież z Finlandii, opracowanie
materiałów na stronę (wyznaczeni uczniowie)

7. godz. 17.00 kolacja i nocleg w hotelu na zamku w Oleśnicy.
12. 10. 2019 (sobota) - 6 dzień
1. ok. godz. 9.30 Pożegnanie i wyjazd gości z Finlandii
2. Pobyt młodzieży francuskiej w domach rodzin goszczących ( nauczyciele – zamek w Oleśnicy)

13. 10. 2019 (niedziela) - 7 dzień:
1. ok. godz. 9.15. Pożegnanie i wyjazd gości z Francji

Propozycje działań między wyjazdami:
- Broszura informacyjna pt. Obszary Natura 2000 na terenie jednostki administracyjnej danego kraju np. Powiatu
Oleśnickiego uwzględniająca rodzaj ochrony: gatunkowy lub siedliskowy, gatunki chronione występujące na danym
obszarze z uwzględnieniem gat. wodnych lub związanych z wodą.
- przygotowanie zielników roślin wodnych: słodko- i słonowodnych ( po 3 okazy)
- „Flora wód występujących na obszarach Natura 2000” – ilustrowany przewodnik

