BIULETYN RADY DZIELNICY III MIASTA KRAKOWA – NR 4, LISTOPAD 2018

Tak wypoczywały dzieci z MDK

Wakacje na Roztoczu 2018. Fot. MDK
Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29
Listopada 102 w Krakowie zorganizował
pod koniec wakacji (19 – 27 sierpnia 2018
r.) obóz w Krasnobrodzie dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Ze względu na uroki Roztocza, jego piękne tereny obóz miał przede
wszystkim charakter turystyczny. Uczestnicy mieli okazję spacerować szlakami turystycznymi przez wąwozy w Krasnobrodzkim
Parku Krajobrazowym, odwiedzić miejsca
kultu takie jak kaplica „Na wodzie” oraz kaplica Św. Rocha, a także plażować i korzy-

stać z kąpieli w Zalewie Krasnobrodzkim,
oczywiście pod okiem ratowników.
Atrakcją wyjazdu były dwie wycieczki autokarowe. Pierwsza odbyła się do Zamościa,
gdzie dzieci podziwiały piękną architekturę
zamojskiej starówki, a także zwiedziły tamtejszy ogród zoologiczny. Drugą wycieczkę
zrealizowano do Roztoczańskiego Parku Narodowego, w którym przewodnik opowiadał
o naturalnych procesach zachodzących w leśnym ekosystemie, pokazywał ciekawe okazy
roślin oraz przybliżał historię tych terenów.

Zawodowe Mikołajki
W piątek 7 grudnia 2018r w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie przy ul. Ułanów 9 odbędzie się
już po raz trzeci wydarzenie pt. „Zawodowe
Mikołajki” organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych
– odkryj swój talent! Jest to nowa inicjatywa
Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego.
W ramach Dnia Otwartego Szkoły
uczniowie szkół gimnazjalnych wezmą
udział w lekcjach warsztatowych z przedmiotów zawodowych nauczanych w naszej Szkole, natomiast uczniowie naszej
Szkoły będą uczestniczyć w pokazach
i prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z różnych obszarów zawodowych.
Po raz pierwszy w ramach tego wydarzenia odbędzie się konferencja dla pracodawców, mająca na celu upowszechnianie rezultatów projektu „Mobilny
pracownik - zagraniczne praktyki zawodowe” oraz wzmocnienie partnerstwa w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ze

szczególnym naciskiem na współpracę między szkołami zawodowymi i pracodawcami.
Alicja Echary,
Małgorzata Kalinowska,
Renata Walczak
Organizatorzy wydarzenia
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Oprócz wycieczek zorganizowany został także spacer ścieżką edukacyjną w Krasnobrodzkim Parku Dinozaurów, oraz na wieżę widokową. Największą atrakcją wszelkich wyjść
była możliwość spotkania i obserwowania
leśnych stworzeń takich jak żuczki, czy padalce. Podsumowaniem codziennych spacerów
i zdobytej wiedzy były konkursy, często przygotowane przez samych uczestników.
Obóz miał też na celu wprowadzenie dzieci
zagadnienia muzyczne. Codziennie odbywały
się zajęcia podczas których uczestniczy uczyli
się piosenek często łączonych z prostą choreografią. Mieli też zajęcia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Największą radość sprawiło uczenie się wygrywania
melodii przy użyciu „bum bum rurek” – zakupionych z pieniędzy przekazanych przez Radę
Dzielnicy III Prądnik Czerwony w ramach projektu „Pogromcy nudy”, który został wybrany
do dzielnicowego budżetu obywatelskiego.
Odbyło się również ognisko, wokół którego
tańczono i śpiewano przy dźwiękach gitary,
a także konkurs talentów oraz dyskoteka.
Po raz pierwszy obóz został zrealizowany
na Roztoczu. Teren okazał się doskonały do
realizacji wyjść i wypoczynku dla dzieci. Mimo
codziennych spacerów i wycieczek zostało
jeszcze wiele miejsc i atrakcji do odkrycia.
Dopisała także pogoda pozwalająca na długie
wędrówki. Dla wielu dzieci był to ich pierwszy
wakacyjny wyjazd bez mamy i taty, jednak dni
wypełnione były różnego typu aktywnościami i brakowało czasu na tęsknotę. Dzieciom
bardzo się podobało, wróciły zadowolone,
uśmiechnięte i pełne wrażeń. Już są gotowe
jechać na kolejny obóz.
Joanna Stachowicz
Kierownik Pracowni Animacji Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

