BOJOWE SZLAKI MAŁOPOLSKI
projekt Fundacji „Zawsze Warto” w partnerstwie z Kołem Naukowym Historyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w ramach
zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r.
pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

BOJOWE SZLAKI MAŁOPOLSKI to cykl aktywności uczniów XX LO i studentów IH UJ
przybliżających ważne wydarzenia i miejsca związane z I i II wojną na terenie Małopolski.
Wspólne działania mają sprzyjać rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich oraz
ukierunkowywać zainteresowania.
W projekcie udział biorą uczniowie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa
w Krakowie oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – członkowie Koła Naukowego
Historyków Studentów UJ.
Cele projektu:
I.

Poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów/studentów w zakresie świadomego i twórczego inspirowania się kulturą
Małopolski, w tym historią I i II wojny poprzez uczestnictwo w spotkaniach wykładowo-warsztatowych, grze miejskiej
oraz objeździe naukowym szlakiem dziedzictwa kulturowego związanego z tematem głównym.

II. Podniesienie kompetencji kulturowych i społecznych, potencjału intelektualnego uczniów/studentów, zmiana postawy
wobec historii i przestrzeni kulturowej; wzmocnienie postaw twórczych.
III. Wskazywanie młodzieży pozytywnych przykładów interdyscyplinarnych, twórczych działań i promocja uczestnictwa
w kulturze poprzez udział w projekcie i poprzez lekturę materiałów elektronicznych projektu.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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Szanowni Państwo

UCZNIOWIE klas I
uprzejmie przypominam o konkursie na najlepszy fotoreportaż z naszej
wyprawy do forów Nowej Huty.
Autora/ów najlepszej pracy zamierzamy wyróżnić symboliczną nagrodą
rzeczową!
Fotoreportaże proszę doręczyć możliwie szybko!
Jeśli chodzi o stronę techniczną, fotoreportaż powinien być sporządzony
w formie prezentacji, zawierającej stronę tytułową (na niej m.in.
nazwiska Autorów) oraz od około 6 do 20 slajdów – zdjęć z przebiegu
manewrów, opatrzonych krótkimi podpisami lub przedzielonych
slajdami tekstowymi z komentarzem. Może to być także folder zdjęć
liczący do 30 fotografii oraz dokument tekstowy z nazwiskiem Autora.
Fotografie muszą być wykonane przez Autorów-uczestników podczas
imprezy (nie mogą to być zdjęcia fortów wzięte z Internetu!)

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

