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|Cele projektu edukacyjnego:|
 Znalezienie najciekawszego miejsca w Europie.
 Zdobycie ciekawych informacji dotyczących tego miejsca.
 Opracowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wybrane przez nas

miejsce.
 Zmontowanie spotu przedstawiającego walory turystyczne oraz kulturę

najciekawszego miejsca w Europie.
 Zachęcanie młodzieży do podróżowania i poznawania nowych, ciekawych

miejsc w Europie.

|Realizacja projektu edukacyjnego:|
W raz z zespołem wybraliśmy według nas dwa najciekawsze miejsca
Europy. Zainteresował nas niezwykły zakątek Francji oraz Nasze Polskie Tatry.
Tym sposobem realizowaliśmy projekt o dwóch miejscach Europy:
 Francji - Rocamadour
 Polski - Tatry
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Dzieląc się na dwie, trzyosobowe grupy pracowaliśmy nad wybranymi
przez siebie tematami.
Zdobywając potrzebne informacje na temat interesujących nas miejsc
tworzyliśmy prezentacje multimedialne prezentujące walory turystyczne
ciekawych miejsc. W sumie udało nam się stworzyć trzy nie zależne od siebie
prezentacje oraz spot. Również zaprezentowaliśmy strój góralski.

|Uzasadnienie:|
Dlaczego wybraliśmy ten temat ? Wybierając i realizując ten temat
chcieliśmy pokazać i przybliżyć naszym rówieśnikom piękno Europy i jej
zakątków. Jednocześnie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji, które
kiedyś w przyszłości mogą okazać się bardzo przydatne.
Nauczyliśmy się pracy zespołowej, każdy miał wkład własny w
przygotowanie praz prezentację efektów naszej pracy.

|Podziękowania:|
Chcieliśmy bardzo gorąco i serdecznie podziękować Pani mgr. Marii
Knapik za wszelką pomoc jaką służyła nam w czasie realizacji projektu, za
wszystkie miłe słowa, które kierowała do nas i swój cenny czas, który nam
poświęciła.

Dziękujemy !

| Wszystkie założenia i cele projektu uważamy za trafne i zrealizowane. |
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