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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Wincentego Witosa  w Różańcu 

Obsza 
11 czerwca  ( środa )
12.00 – 12.30 Obiad
12.30-13.00  Powitanie uczestników seminarium  i omówienie programu
                      mgr inż. Eugeniusz Klucha dyrektor ZSCKR im. Wincentego Witosa w Różańcu 
                     Dyrektor KCER w Brwinowie
                     mgr Barbara Kazior Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
                     mgr Krzysztof Florys Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
                     mgr inż. Zofia Bończak-Plichta nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - mgr Barbara Kazior - Prezes Zarządu Fundacji MiLA
                                          mgr Krzysztof Florys - Mendżer Projektów Fundacji MiLA

13.00 – 13.30  Rola questigu w turystyce edukacyjnej
13.30 - 15.00  Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa i ustalenie trasy questigu

� Przedstawienie metody questigu
� Prezentacja materiałów merytorycznych 
� Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa
� Wskazówki dotyczące zaprojektowania, wykonania i wdrożenia questów
� Ustalenie ciekawszych miejsc w terenie i potencjalnej trasy questu

15.00-15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 20.00   Opracowywanie questu w terenie

� Przejście pomiędzy wytypowanymi miejscami
� Opracowanie informacji zebranych w terenie - ustalenie trasy questu 
        oraz motywu przewodniego
� Tworzenie wierszowanej instrukcji questu

20.00 - 20.30 Kolacja

12 czerwca  ( czwartek )
7.00 – 8.00  Śniadanie
8.00-10.30  Opracowywanie graficzne oraz informacyjne questu 

� Prezentacja opracowanych instrukcji questu
� Tworzenie rysunków, mapy, pieczęci questu
� Prezentacja metod uzupełniających na przykładach: Zielonych Szlaków – Greenways 

oraz ekomuzeów 

10.30 -20.00    SESJA WYJAZDOWA  



10.30 -14.00  Aktywne formy turystyki na przykładach oferty turys tycznej w Krasnobrodzie 
14.00-15.00 Obiad
15.00 -20.00  

� Turystyka edukacyjna na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego
� Zamość – przykład światowego dziedzictwa kulturowego 

20.00 - 20.30 Kolacja

         13 czerwca  ( piątek )
7.00 – 8.00  Śniadanie
8.00-13.00     Opracowywanie questu c.d

� Opracowywanie graficzne oraz informacyjne questu c.d
� Testowanie wybranych fragmentów questu w terenie 
� Podsumowanie i prezentacja prac - dyskusje i wnioski

         
13.00-14.00 Obiad
14.00-15.00     

� Możliwość  zastosowania  questingu  do  celów  edukacyjnych  w  turystyce  i  procesie 
nauczania

� Podsumowanie warsztatów, ewaluacja 
       - mgr inż. Zofia Bończak-Plichta KCER w Brwinowie


