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Zaproszenie do udziału w pokazach astronomicznych  

– lekcje dla dzieci i młodzieży z bieszczadzkich szkół. 

Z okazji 25-lecia działalności w Polsce firmy Deloitte, otrzymaliśmy dofinansowanie na 

realizację 5 lekcji dla dzieci i młodzieży z bieszczadzkich szkół. 

Pokazy astronomiczne zaplanowane są terminie styczeń/luty 2016 roku w Chacie Socjologa.  

Oferta zakłada realizację 5 lekcji dla 15-osobowych grup wraz z opiekunem. Każda grupa 

będzie otoczona opieka przedstawiciela Klubu Otryckiego. Zapewniamy finansowanie: 

wyżywienia, noclegu, prezentacji i pokazu astronomicznego oraz materiałów dydaktycznych. 

Dojazd do Chaty Socjologa leży po stronie Szkoły. 

 

Jak wygląda lekcja astronomiczna – 2 dniowa wycieczka? 

 

2-dniowy obóz takiej grupy w Chacie opierałby się na wspólnej nauce, pracy i zabawie.  

Grupa we własnym zakresie musi dojechać do Lutowisk (ok.1,5-2 godzin marszu na szczyt) 

lub do Dwernika (ok.1 godziny marszu na szczyt).  Tutaj grupa spotka się przedstawicielem 

Klubu Otryckiego, który rozdzieli zakupy spożywcze między uczestników i wspólnie z grupą 

uda się na wyprawę szlakiem do Chaty Socjologa. 

 

Po przyjściu do Chaty i odpoczynku, Gospodarz Chaty rozdziela prace do wykonania przez 

uczniów. Zwyczajowo jest to wyjście po drewno do lasu, spacer po wodę lub prace 

porządkowe niezbędne do codziennego funkcjonowania Chaty. Zakres prac będzie 

dostosowany do wieku uczestników. W ciągu dnia znajdzie się również czas na wspólne 

przygotowanie posiłków z produktów, które ze sobą przyniosą (zakupów dokona nauczyciel 

lub opiekun z ramienia Klubu Otryckiego w ramach finansowania projektu).  

 

Wieczorem w Sali Kominkowej odbędzie się około godzinna prezentacja i rozmowa 

dotycząca gwiazd i przygotowująca do pokazu praktycznego. Uczestnicy zdobędą także 

wiedzę o wypływie zanieczyszczenia światłem na środowisko i warunki życia ludzi. W trakcie 

uczestnicy dowiedzą się dlaczego miejsce, w którym się znajdują jest tak unikatowe oraz co 

będą mogli zobaczyć na zajęciach z teleskopem. Uczestnicy nauczą się posługiwać obrotową 

mapą nieba, którą otrzymają wraz z innymi materiałami edukacyjnymi dostosowanymi do 

percepcji danej grupy wiekowej. Obserwacja nieba będzie trwała około 1,5 godziny. 
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Następnego dnia grupa poza pracami w Chacie może udać się na spacer lub zaplanować inne 

zajęcia. Wczesnym popołudniem grupa zakończy pobyt w Chacie.  

Szczegółowy program chętnie będziemy ustalali wspólnie z nauczycielami. 

 

Jak dojechać oraz informacje o szlakach:  http://www.otryt.bieszczady.pl/pl/dojazd  

Warunki w Chacie Socjologa: http://www.otryt.bieszczady.pl/pl/o-chacie  

Jakie wyposażenie powinni mieć ze sobą uczestnicy: śpiwór, latarka, buty na zmianę, ciepłe 

ubranie (także na zmianę), ubranie przeciwdeszczowe, przybory toaletowe, buty 

odpowiednie na górska wycieczkę, plecak – spakowany tak, aby można było dołożyć 

prowiant 

 

Szczegółowe informacje Magdalena Kołodziejczyk – Prezes Stowarzyszenia Klub Otrycki: 

kometa@otryt.bieszczady.pl tel. 505 445 672 
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