Akademia Małego Geografa!
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas trzecich biorą udział w drugiej edycji
Akademii Małego Geografa. Po raz kolejny mają możliwość „odbycia” dalekich podróży po
najciekawszych zakątkach świata. Przewodnikami w tej fascynującej wyprawie są
nauczyciele akademiccy, pasjonaci, a także nauczyciele naszej szkoły. Projekt realizowany
jest we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesjonalizm,
zaangażowanie oraz życzliwość prowadzących sprawia, że uczniowie mają możliwość w
sposób nietuzinkowy, ekscytujący poszerzyć swojej wiedzę geograficzną.
Żywimy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to realizacją podróżniczych marzeń i pasji.
Opis projektu:
Przebieg projektu:
1. Rekrutacja wśród uczniów klas trzecich – Test wiedzy geograficznej.
2. Udział w wykładach.
3. Ewaluacja projektu – Turniej wiedzy geograficznej
Tematyka wykładów:
Wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza:
1. „Andy – wyżej niż kondory”
Prelegent: prof., dr hab. Witold Szczuciński, Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
2. „ Arktyka kontra Antarktyka – charakterystyka geograficzna regionów polarnych”
Prelegent: dr Anna Szczucińska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
3. „ Japonia – kraj kwitnącej wiśni”
Prelegent: dr Jarema Drozdowicz, Wydział Studiów Edukacyjnych
4. „ Symbole Australii”
Prelegent: dr Tomasz Skirecki, Wydział Anglistyki
Wykład prowadzony przez przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
5. „Mapy nie z tego świata”
Prelegent: mgr Krzysztof Klimorowski
Wykłady prowadzone przez nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 17:
6. „ Stany Zjednoczone Ameryki”
Prelegent : mgr Jolanta Maluda
7. „ Moja Portugalia, czyli geograf na zachodnim krańcu Europy”
Prelegent: mgr Marta Łapińska
8 .„ Wielka piątka i inne zwierzęta RPA”
Prelegent: mgr Iwona Brzoza
Po wysłuchaniu wszystkich wykładów uczestnicy AMG sprawdzą zdobytą wiedzę podczas
testu eliminacyjnego do wielkiego finału;„ Jeden z dziesięciu”.
Zwycięzca otrzyma z rąk Pana Dyrektora mgr Sławomira Stancelewskiego
tytuł „ Obieżyświat roku 2018”oraz nagrodę rzeczową.
Za organizację i przebieg projektu odpowiadają: pani Ewa Drozdowicz i Iwona Brzoza.
Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu, za poświęcony czas,
przekazanie wiedzy, podzielenie się pasją i zainspirowanie do rozwijania zainteresowań oraz
szczerej zachęty do spełniania marzeń …serdecznie dziękuję.
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