
GLOBE jest międzynarodowym programem ekologiczno – badawczym, w którym Gimnazjum nr 7  
w Rzeszowie uczestniczy od 2002 roku, a od roku 2010 pełni funkcję szkoły trenerskiej rozszerzając 
formułę programu. Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie została zaproszona do współpracy  
i uczestniczy w Regionalnych Projektach Badawczych programu GLOBE. Wspólnie przez szkoły została 
opracowana wirtualna ścieżka dydaktyczno – badawcza „Walory historyczno – przyrodnicze doliny 
Wisłoka”. Opiekunem regionalnym ścieżki z jest nauczyciel programu GLOBE z Gimnazjum nr 7   
w Rzeszowie – pani Dorota Zembroo.  
Uczniowie Szkolnego Koła LOP Szkoły Podstawowej nr 11 pod opieką pani Katarzyny Chmiel 
dwukrotnie dokonywali na ścieżce obserwacji i pomiarów - jesienią w dniu  
2 listopada 2010 roku i wiosną w dniu 10 maja 2011 roku. Celem zajęd było pogłębienie wiedzy  
o kulturze miasta, kształtowanie emocjonalnych więzi z przyrodą, kształtowanie postawy badawczej 
przy tym nabycie umiejętności pracy w grupie i prowadzenia badao w terenie.  
Uczestnicy podczas zajęd na ścieżce obserwowali obiekty ważne dla swojego regionu, związane  
z historią miasta, które znajdują się w dolinie Wisłoka. Przypomnieli historię postaci (pomnik 
powstaoców styczniowych, pomnik Stanisława Nitki), jak również historię powstawania ważnych dla 
miasta obiektów (hala Podpromie, WSK-PZL Rzeszów). Miało to znaczący wpływ na kształtowanie 
postaw patriotycznych. Realizując zadania przy  punktach badania drzew uczniowie obserwowali, 
poznawali i oznaczali gatunki drzew przy pomocy kluczy i przewodników. Wypełniając formularze 
badao dokonywali określonych pomiarów i obliczeo, co miało wpływ na kształtowanie ich postawy 
badawczej. Praca na ścieżce dydaktyczno – badawczej na pewno znacząco wpłynęła na kształtowanie 
emocjonalnych więzi z przyrodą. Podsumowaniem pracy na ścieżce było spotkanie, które odbyło się 
w Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie w dniu 12 maja 2011 roku. W imprezie regionalnej podsumowującej 
Regionalne Projekty Badawcze uczestniczyli między innymi nauczyciele wraz z uczniami ze szkół 
uczestniczących w projekcie. Uczniowie koła Globe Gimnazjum nr 7 prezentowali uczestnikom sprzęt 
do badao globowskich, jakim dysponuje szkoła, przygotowali pokazy badao fenologicznych (drzewka 
globowskiego), hydrologicznych, gleby i atmosfery.  
Na zakooczenie spotkania wicedyrektor ZSO nr 4 w Rzeszowie pani Beata Śmiałek podziękowała 
uczestnikom projektu za pracę i zaangażowanie w prowadzeniu badao na ścieżce, następnie 
uczestnikom zostały wręczone dyplomy i nagrody.  

 


