PROJEKT EDUKACYJNY
TEMAT PROJEKTU: ZAMEK W OPOROWIE PERŁĄ REGIONU
CELE PROJEKTU:
Cel ogólny:
Zachęcenie uczestników do pogłębiania wiedzy na temat naszego regionu.
Cele szczegółowe:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat własnego regionu – zamek w Oporowie:
- symbole Oporowa
- historia zamku
- położenie geograficzne zamku
- zabytki na terenie posiadłości w Oporowie
- sławne postacie związane z Oporowem
- oferta kulturalna
- legendy związane z zamkiem w Oporowie
2. Rozbudzanie uczuć patriotycznych
3. Wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu
4. Kształtowanie umiejętności:
- planowania, organizowania i oceniania własnej nauki
- poszukiwania i wykorzystywania zdobytych wiadomości
- selekcjonowania materiału i kreatywnego myślenia
- prezentowania zdobytej wiedzy
- współpracy w grupie i dochodzenia do kompromisu,
- dzielenia się zadaniami
- wyrabiania odpowiedzialności za powierzone zadania
- wyrabianie sprawności manualnych
- rozpowszechnienie pracy metodą projektu
Opiekunowie projektu:
Edyta Rożnowska
Monika Szymaniak
Przewidywany okres realizacji projektu
Luty 2015- maj 2015
Charakterystyka projektu:
W roku szkolnym 2014/2015 w projekcie edukacyjnym weźmie udział 5 uczennic
z klasy II b. Uczennice będą współpracować ze sobą w celu zrealizowania powierzonych
zadań. Po zapoznaniu z głównymi założeniami projektu grupa opracuje prezentacje
multimedialną inspirowaną wizytą w zamku w Oporowie oraz wykona makietę
przedstawiającą obiekt historyczny.
Grupa projektowa weźmie udział w dwóch różnych etapach prac następujących po sobie.
Ponadto uczennice będą brały udział w wycieczce do zamku w Oporowie w celu zapoznania
się z obiektem, jego historią, położeniem oraz legendami z nim związanymi. Uczennice będą
miały możliwość wykazania się umiejętnościami z różnych dziedzin.

Wykonanie makiety zamku w miniaturze wymagało będzie od uczennic wyboru techniki,
materiałów. Ponadto uczennice będą musiały oszacować skalę makiety, ilość i rodzaj
potrzebnych materiałów. Efektem końcowym tego etapu będzie prezentacja gotowej makiety
zamku w Oporowie na forum szkoły.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej będzie poprzedzone wycieczką do zamku w
Oporowie, gdzie uczennice będą mogły obejrzeć obiekt i zapoznać się z jego historią. Ponadto
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uczennice będą miały możliwość zadawania pytań
pani przewodnik. Efektem końcowym tego etapu będzie wystąpienie na forum szkoły
promujące zamek w Oporowie jako perłę regionu w oparciu o prezentację multimedialną.

