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AB 1 

Prezentacja wystawy wędrownej  

 

 

Cel 
Uczniowie uczą się publicznego prezentowania projektu z 
wykorzystaniem wystawy wędrownej (roll-upów) podczas warsztatów, 
targów itp. 

Czas 15 – 30 minut  
Miejsce Sala lekcyjna 
Pomoce 
dydaktyczne  Wystawa wędrowna, tablet lub smartfon, mikrofon i nagłośnienie 

Przygotowanie Uzgodnić czas trwania prezentacji z nauczycielami / organizatorami i 
przećwiczyć odpowiednio referat 

 

1.  Uwagi wstępne  

Prezentacji roll-upów może dokonać 1-2 uczniów.  

Goście obecni podczas spotkania na początku dowiedzą się o: 

 Wystawie wędrownej prezentowanej aktualnie przez uczniów, 

 Miejscu spotkania i czasie trwania prezentacji, 

 Imionach i nazwiskach uczniów, którzy chcą dokonać prezentacji wystawy. 

2.  Przedstawienie się i powitanie gości 

 Na początku należy do obecnych skierować słowa wprowadzenia:  

np.: ..Dzień dobry. Nazywam się …...… Jestem uczniem w szkole ….. i chodzę do 
…klasy. Przedstawię teraz wystawę wędrowną dotyczącą naszego projektu 
„Pokonywać granice z nowymi mediami“ …  

 Referent stoi zwrócony w stronę obecnych i wskazuje ręką lub wskaźnikiem na 
aktualnie omawiane fragmenty roll-upów: 

 nie należy wszystkiego dosłownie 
odczytywać, lecz możliwie jak najwięcej 
swobodnie mówić.  

Możesz odczytać pojedyncze pojęcia i 
nazwy. Widz powinien mieć wrażenie, że 
wyjaśniasz roll-upy (a nie je odczytujesz). 
Podczas prezentacji z laptopem wyjaśniaj na 
bieżąco kolejne kroki (nie pracuj cicho przy 
komputerze) 

 

Dalsze wskazówki: 

 Należy zaplanować czas prezentacji, ćwiczyć prezentację w ramach czasowych, nie 
przekraczać czasu  

 Mów powoli i głośno 

 Utrzymuj kontakt wzrokowy z publicznością  

 Wykonuj spokojne gesty ręką lub wskaźnikiem 
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 Jeśli jakiś element prezentacji się nie uda zachowaj spokój i powtórz maksymalnie 2 
razy  

 

3.  Roll-up 1: Projekt – Cele i partnerzy 

 Przedstaw tytuł projektu.  

 Omów kwestę współpracy młodzieży z Polski i Niemiec.  

 

 

 

 Przedstaw polskich i niemieckich patronów projektu 
zajmujących się środowiskiem. 

 Wymień partnerów projektu. 

 Podaj źródła finansowania (logotypy). 

 

4.  Roll-up 2: Interaktywne doświadczanie zrównoważonego rozwoju z pomocą   
     nowych mediów 

 

   Przedstaw „trójkąt zrównoważonego rozwoju“ z 
kluczowymi pojęciami: ekologia – ekonomia - 
społeczeństwo. 

 

   Omów sprzęt i nowe media wykorzystywane do 
tworzenia tras GPS (pokaż krótko urządzenia GPS, 
tablety i aparaty cyfrowe). 

 

   Opowiedz o różnych sposobach wykorzystania tras 
GPS.  

 
 

5.  Roll-up 3: Szkoły projektowe tworzą trasy GPS dla Brandenburgii i Lubuskiego 

 Poinformuj o tym, że uczniowie umieszczają trasy GPS- 
na stronie internetowej www.gpsies.com  

 Wyjaśnij, że trasy GPS opracowaliście w ramach polsko-
niemieckich wymian oraz  szkolnych grup roboczych. 

 Zeskanuj tabletem lub telefonem komórkowym kod QR i 
zademonstruj, w jaki sposób można oglądać trasę na 
www.gpsies.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
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6.  Roll-up 4: Osoba do kontaktu w sprawi edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
z zastosowaniem nowych mediów 

 Poinformuj o tym, że zainteresowane szkoły mogą 
nauczyć się tworzenia tras GPS w ośrodkach edukacji 
przyrodniczej. 

 Opisz oferty ośrodków edukacji przyrodniczej pod kątem 
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju z użyciem 
nowych mediów.  

 Przedstaw pokrótce ośrodki edukacji przyrodniczej 
(nazwy, pokaż zdjęcie).  

 Wskaż na to, że za kodem QR kryją się dalsze 
informacje . 

 Poinformuj, że ośrodki edukacji przyrodniczej oferują 
również zakwaterowanie. 

 

 

7. Roll-up 5: Multiplikatorzy w Brandenburgii i województwie lubuskim 

 

 Scharakteryzuj krótko zadania pro agro e.V. oraz 
Zespołu Parków Krajobrazowych.  

 Pokaż na mapie ośrodki edukacji przyrodniczej biorące 
udział w projekcie wraz z powierzchnią parków 
krajobrazowych.  

 Otwórz stronę internetową www.jugend-natur-schau-
spiel.com i przedstaw ją krótko. 

 

 

 

 

 

 

8. Zakończenie i pożegnanie gości  

 Na koniec prezentacji prosimy o wygłoszenie następujących słów: 

np.: …Tutaj moja prezentacja dobiegła końca. Dziękujemy bardzo za Państwa uwagę. 
Przekazuję teraz głos ……. 

Notatki:  
 

 

 

 

 

 

http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/
http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/
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