Tematy projektów do realizacji w ramach praktyki zawodowej
w roku szkolnym 2020/2021:
I.

Technik obsługi turystycznej/ Technik organizacji turystyki

1. Wpływ walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych miast Górnego
Śląska na rozwój turystyki miejskiej.
2. Opracowanie planu wyjazdu turystycznego do krajów niemieckojęzycznych.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej i/lub katalogu, uwzględniających możliwości
zakwaterowania , dojazdu, najciekawszych miejsc w okolicy i możliwości ich obejrzenia (np.
godziny otwarcia muzeum, ceny biletów) itp.
3. „Promotion of any region in Poland”- Promocja dowolnego reionu w Polsce.


Przygotowanie dwujęzycznej (w j. polskim i angielskim) prezentacji multimedialnej
dowolnego regionu w Polsce.



Opracowanie 3 różnych czterodniowych ofert turystycznych dla odwiedzających ten
region:
1. Czteroosobowa rodzina z 2 małych dzieci
2. Dwójka młodych ludzi z niskim budżetem
3. Dwoje starszych ludzi (70+)
Należy uwzględnić: zakwaterowanie(rodzaj/cena), transport, atrakcje, wycieczki
(należy podać czy dodatkowo płatne/ czy z przewodnikiem), ubezpieczenie, koszt
całkowity.
4. Formy sprzedaży produktów turystycznych na polskim rynku na przykładzie
dwóch wybranych biur podróży.
5. Funkcjonowanie BP „Almatur” na rynku usług turystycznych.
6. Trendy turystyczne XXI w. i ich wpływ na tworzenie
turystycznego.
7.

Znaczenie influencer marketing w branży turystycznej.

8. Animacja jako element produktu turystycznego.

produktu

9.

Cudze chwalicie, swego nie znacie…- mało znane

atrakcje turystyczne

województwa śląskiego.
10. Jak zmieni się turystyka po pandemii?-wpływ aktualnej sytuacji na świecie na
potrzeby i motywy turystyczne.

II.

Technik eksploatacji portów i terminali
1. Meine Traumarbeit (Moja praca marzeń).

Przygotowanie prezentacji multimedialnej (w języku polskim lub języku niemieckim) oraz
opracowanie 5 ćwiczeń interaktywnych (w języku niemieckim) z wykorzystaniem aplikacji
stosowanych na zajęciach języka niemieckiego zawodowego:
www.learningaps.com, www.wordwall.net, www.liveworksheets.com, www.kahoot.com,
www.quizizz.com
2. Mon travail de rêve (Moja praca marzeń).
Przygotowanie prezentacji multimedialnej (w języku polskim lub języku francuskim) oraz
opracowanie 5 ćwiczeń interaktywnych (w języku francuskim) z wykorzystaniem aplikacji
stosowanych na zajęciach języka francuskiego zawodowego:
www.learningaps.com, www.wordwall.net, www.liveworksheets.com, www.kahoot.com, ww
w.quizizz.com.
3. Temat projektu w języku angielskim: Łańcuch dostaw w teorii i praktyce.
Multimedialna prezentacja dwujęzyczna ( w języku angielskim i polskim)
wyjaśniająca funkcjonowanie łańcucha dostaw w teorii i na przykładzie
działalności firmy produkcyjnej (realnej lub fikcyjnej). Sporządzenie
słowniczka angielsko-polskiego wszystkich pojęć związanych z tematem.

