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Streszczenie projektu
Celem projektu było przedstawienie streszczonej historii Wielkiej Brytanii, najważniejszych
wydarzeń. W tym celu postanowiliśmy zaprezentować krótki wywiad z osobami podróżującymi w
czasie, którzy opowiadali o swoich rzekomych przeżyciach związanych ze znanymi osobami z
przeszłości, bądź o sposobie życia zwyczajnych ludzi. Cały wywiad został przeprowadzony w
języku angielskim oraz przetłumaczony na język polski. Całość uzupełniała prezentacja
multimedialna oraz plakaty przedstawiające charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii przedmioty,
zabytki
oraz
ludzi.

Opis realizacji projektu
Wybraliśmy ten temat ze względu na nasze zainteresowanie historią i kulturą Wielkiej Brytanii,
więc do projektu przystąpiliśmy z kilkoma pomysłami. Pierwszym krokiem było napisanie
scenariusza oraz przygotowanie plakatów. Następnie przystąpiliśmy do licznych prób prezentacji
projektu oraz przygotowania prezentacji multimedialnej. Zawierała ona kolejno tak jak w
scenariuszu,zdjęcia:
- Winstona Churchilla
- Tower Bridge
- prezentujące życie zwyczajnych ludzi (pracę na roli)
- rewolucję przemysłową
- polowanie na czarownice
- Alberta Wielkiego
- współczesnej Brytanii (czerwone autobusy, klasyczne zabytki, znanych ludzi,itp.)
Na koniec przygotowaliśmy kilka pytań dotyczących projektu, a nagrodami były świeżo zaparzone
przez nas herbaty. Uznaliśmy je za najlepszą formę nagrody ponieważ łączą się one z kulturą
Anglii, a ponieważ projekt przedstawialiśmy jako pierwsi, można było je spokojnie popijać
oglądając
pozostałe
prezentacje.

Odkrycia podczas realizacji projektu
Praca w grupie wymaga znacznego zaangażowania grupy oraz samodyscypliny. Jeśli któraś z osób
stara się mniej, praca jest utrudniona. Podczas prezentacji pokaz może się nie udać, jeśli osoby nie
są wystarczająco przygotowane lub za bardzo się stresują.

Wnioski
Pomimo nie do końca udanych prób, projekt przedstawiliśmy w sposób ciekawy oraz niezbyt ciężki
do przyjęcia, dlatego uważamy go za udany. Nie zważając na trudne pytania znalazło się wielu
chętnych do odpowiedzi na nie. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy widzom historię Wielkiej Brytanii
i życzymy sobie żeby pogłębiali swoją wiedzę na ten temat, tak jak my to zrobiliśmy.

Podziękowania
Pragniemy podziękować pani mgr Katarzynie Stelmach za opiekę nad nami podczas realizacji
projektu, poddawanie pomysłów oraz poprawianie licznych błędów językowych.

