
 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
           Województwa Małopolskiego

Projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” realizowany w 2021 r. w ramach 
programu wsparcia 

Okres realizacji: 04.10.2021 r. 
Beneficjent: Gmina Korzenna
Całkowity koszt zadania wg wniosku o dofinansowanie:
Kwota dotacji ze środków Województwa Małopolskiego:
Wkład własny Gminy Korzenna:
kwocie 1 575,00 zł) 
 

Jednodniowa wycieczka przedmiotowa „Śladami Świętego Jana Pawła II po Małopolsce” do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Oświęcimia w dniu 29.10.2021 r. dla 45 uczniów z klas 
VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Korzenna tj. SP Koniuszowa, SP Łęka, 
SP Trzycierz, SP Miłkowa oraz 4 opiekunów. 
 

Osiągnięte rezultaty realizacji projektu:

Wycieczka do Kalwarii, Wadowic, Oświęcimia: Cele wycieczki zgodnie z podstawą 
programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej:

 Wprowadzanie uczniów świat 
 Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 Poznanie historii kraju w celu współtworzenia wspólnoty wartości,
 Poznanie bagażu minionego czasu, wypełnionego bohaterstwem i codziennym trudem 

przodków, pełnego heroizmu i chwały a także tragedii, zwątpienia i niegodziwości.
 Rozbudzenie poczucia miłości do ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do 

tradycji i historii, 
 Rozwijanie wartości realnej i estetycznej,
 Rozwijanie wyobraźni historycznej,
 Poznanie najtragiczniejszych dziejów Narodu Polskiego,
 Ukierunkowanie uczniów ku wartościom wyznającym poznawanie drugiego 

człowieka w pokoju i wzajemnej tolerancji,
 Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi oraz odpowiedzialności 

za zbiorowość, 
 Zorganizowanie atrakcyjnej wyjazdowej wycieczki szkolnej,
 Wzrost poziomu wiedzy o Małopolsce u uczestników wycieczki,
 Pobudzenie turystyki szkolnej, a tym samym wsparcie zarówno dla organizatorów 

turystyki jak i przewodników, przewoźników oraz licznych in
 

 

 

przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego 

Projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” realizowany w 2021 r. w ramach 
programu wsparcia turystyki szkolnej 

 
04.10.2021 r. – 18.11.2021 r.  

Gmina Korzenna 
Całkowity koszt zadania wg wniosku o dofinansowanie: 8 143,00 zł 
Kwota dotacji ze środków Województwa Małopolskiego: 5 000,00 zł 
Wkład własny Gminy Korzenna: 3 143,00 zł (uwzględniający udział finansowy rodziców w 

Krótki opis projektu: 

Jednodniowa wycieczka przedmiotowa „Śladami Świętego Jana Pawła II po Małopolsce” do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Oświęcimia w dniu 29.10.2021 r. dla 45 uczniów z klas 
VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Korzenna tj. SP Koniuszowa, SP Łęka, 
SP Trzycierz, SP Miłkowa oraz 4 opiekunów.  

Osiągnięte rezultaty realizacji projektu: 

Wycieczka do Kalwarii, Wadowic, Oświęcimia: Cele wycieczki zgodnie z podstawą 
programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej: 

Wprowadzanie uczniów świat wartości, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 
Poznanie historii kraju w celu współtworzenia wspólnoty wartości, 
Poznanie bagażu minionego czasu, wypełnionego bohaterstwem i codziennym trudem 

w, pełnego heroizmu i chwały a także tragedii, zwątpienia i niegodziwości.
Rozbudzenie poczucia miłości do ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do 

Rozwijanie wartości realnej i estetycznej, 
Rozwijanie wyobraźni historycznej, 

ie najtragiczniejszych dziejów Narodu Polskiego, 
Ukierunkowanie uczniów ku wartościom wyznającym poznawanie drugiego 
człowieka w pokoju i wzajemnej tolerancji, 
Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi oraz odpowiedzialności 

Zorganizowanie atrakcyjnej wyjazdowej wycieczki szkolnej, 
Wzrost poziomu wiedzy o Małopolsce u uczestników wycieczki, 
Pobudzenie turystyki szkolnej, a tym samym wsparcie zarówno dla organizatorów 
turystyki jak i przewodników, przewoźników oraz licznych instytucji kultury i nauki

 

                    

 

Projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” realizowany w 2021 r. w ramach 

143,00 zł (uwzględniający udział finansowy rodziców w 

Jednodniowa wycieczka przedmiotowa „Śladami Świętego Jana Pawła II po Małopolsce” do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Oświęcimia w dniu 29.10.2021 r. dla 45 uczniów z klas 
VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Korzenna tj. SP Koniuszowa, SP Łęka,               

Wycieczka do Kalwarii, Wadowic, Oświęcimia: Cele wycieczki zgodnie z podstawą 

wartości, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

 
Poznanie bagażu minionego czasu, wypełnionego bohaterstwem i codziennym trudem 

w, pełnego heroizmu i chwały a także tragedii, zwątpienia i niegodziwości. 
Rozbudzenie poczucia miłości do ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do 

Ukierunkowanie uczniów ku wartościom wyznającym poznawanie drugiego 

Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi oraz odpowiedzialności 

Pobudzenie turystyki szkolnej, a tym samym wsparcie zarówno dla organizatorów 
stytucji kultury i nauki 


