„Spacerownik orzeski”
- tak nazwaliśmy grę miejską przygotowaną
dla uczniów klasy IV naszej szkoły.
Jest to jedno z działań zrealizowanych w ramach
rządowego programu Bezpieczna+.
Gra realizowana była we współpracy z wieloma
instytucjami w Orzeszu zajmującymi się sprawami
szeroko rozumianego bezpieczeństwa – Komendą
Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną, Urzędem
Miasta, Biblioteką Miejską, pocztą, ośrodkiem
zdrowia, lecznicą dla zwierząt, ale też zawitaliśmy do zaprzyjaźnionej SP 2 w Orzeszu.
Do niektórych instytucji poszliśmy z określonymi zadaniami do zrealizowania, w innych uczniowie
musieli zidentyfikować agentów, od których otrzymali tajemnicze koperty, a niektóre miejsca
odwiedziliśmy tak, żeby nas nikt nie zauważył.
Naszym celem było, aby czwartoklasiści „oswoili” często nieosiągalne dla nich miejsca i ludzi – weszli
do Komisariatu Policji i spotkali się z policjantami, przyszli do Urzędu Miasta i załatwili sprawę
urzędową, spotkali się ze strażakami czy zostali petentami na poczcie. W każdym z miejsc, które
czwartoklasiści musieli zlokalizować i znaleźć, czekały na nich zadania – niespodzianki.
Niezapomniane na pewno będą wszystkie spotkania – np. to na Komisariacie Policji, gdzie młodzi
ludzie m.in. poznali pracę policjantów, uczyli się zgłaszać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i gdzie
na koniec pobrano od nich odciski palców. W Urzędzie Miasta spotkali się z Burmistrzem i mieli okazję
zasiąść w jego urzędowym fotelu, poznali część wydziałów i musieli zrealizować przygotowane zadania
dotyczące segregacji odpadów. Podczas wizyty w straży pożarnej mieli do zrealizowania zadania
sprawnościowe, w bibliotece poznali zasady jej pracy i sposoby wyszukiwania książek, po drodze
do kolejnej „stacji” dowiedzieli się co oznacza skrót NFZ i w jakich godzinach otwarty jest nasz ośrodek
zdrowia, w Szkole Podstawowej nr 2 zadania dotyczące np. rocznicy powstania szkoły, czy tego co
akurat było dziś w jadłospisie, przygotował dla uczniów kolejny agent, do lecznicy zanieśliśmy karmę
dla zwierząt, a na poczcie trzeba było rozwiązać nie lada zagadkę, aby w efekcie wysłać list do swojej
szkoły.
Poprzez aktywne działanie chcieliśmy uświadomić młodym ludziom znaczenie różnych instytucji
dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Ważne jest, żeby młodzi ludzie mieli
świadomość, że tuż obok, w pobliżu, funkcjonuje wiele przyjaznych instytucji, w których pracują
przyjaźni ludzie niosący pomoc w sytuacjach zagrożenia, do których można zawsze się zwrócić z prośbą
o pomoc, ale również wspierają nas w naszym codziennym życiu, umożliwiają rozwój zainteresowań
i pozwalają normalnie, spokojnie żyć.

Dziękujemy za przychylność wszystkim, dzięki którym gra mogła się odbyć oraz Państwu Sisman
z Jaśkowic za słodkie nagrody.

Link do strony Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie”
http://mikolow.slaska.policja.gov.pl/k15/informacje/wiadomosci/215944,Orzescy-policjanci-wquotBezpiecznaquot.html

