MOJA MAŁA
OJCZYZNA
DLA SIEBIE ZNALEZIONĄ ŚCIEŻKĄ
/Scenariusz projektu/

Patronat:
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Patronat medialny: jelonka.pl

Scenariusz opracowała:
mgr Kazimiera Pitera (ZSET) we współpracy z mgr Alicją Raczek -Wicedyrektor Książnicy
Karkonoskiej oraz przy akceptacji mgr Barbary Latosińskiej – Wydział Oświaty i Wychowania
Konsultacje: mgr Marcin Zawiła – poseł na Sejm, Dyrektor Książnicy Karkonoskiej

WSTĘP
Każdy z nas ma określone miejsce na ziemi. Niektóre rodziny w Polsce od pokoleń mieszkają w
tym samym miejscu. Na Dolnym Śląsku prawie nie ma takich mieszkańców. Między innymi II
wojna światowa spowodowała, że ciągłość wielu rodów, zamieszkałych od pokoleń na tym terenie,
została przerwana, Dolny Śląsk zasiedlili wysiedleńcy zza Buga,
a później tzw. ludność
napływowa, szczególnie absolwenci uczelni Szczecina, Łodzi, a nawet Krakowa.
Dzisiejsza młodzież 16-20 letnia to trzecie pokolenie, a często dopiero drugie na tych terenach.
Ich dziadkowie pamiętają doskonale miejsca skąd przyjechali, z sentymentem je wspominają, a
Dolny Śląsk jest dla nich nową ojczyzną, często słabo znaną. Także i młodzi mieszkańcy nie znają
nie tylko historii tych terenów, ale nawet najbliższej okolicy.
Projekt powstał z myślą o najmłodszym pokoleniu mieszkańców tych ziem
zainteresowania ich Małą Ojczyzną

w celu

I. CELE
Głównym celem projektu jest wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat historii Jeleniej Góry i
okolic, jej mieszkańców, obiektów architektury średniowiecznej, kultury – taniec, turnieje
rycerskie, pieśni - walorów turystycznych, a także o problemach współczesności tych ziem.
Cele szczegółowe:
•

Rozbudzenie zainteresowania regionem, ze szczególnym uwzględnieniem walorów
historycznych, turystycznych, gospodarczych
Poznanie historii najbliższej okolicy, indywidualnych losów mieszkańców tych ziem

•
•

Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, w tym poprzez
wykorzystanie zasobów Internetu oraz umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy

•

Rozbudzanie potrzeby zobaczenia na własne oczy pięknych zakątków naszego regionu

•

Poznanie działających w regionie muzeów, ośrodków dawnych kultur, stowarzyszeń, itp.

•

Poznanie instytucji kultury, działających na terenie Jeleniej Góry i skorzystanie z ich oferty

•

Poszerzenie znanych form spędzania wolnego czasu, relaksu o wycieczki piesze, udział
w imprezach turystycznych, wykładach, wystawach itp.
II. AUTORZY I UCZESTNICY PROJEKTU

Autorzy/Organizatorzy:
•

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych

•

Książnica Karkonoska

•

Wydział Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze

Sojusznicy/Uczestnicy projektu
•

Wydział Promocji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

•

Sudety Zachodnie – Oddział PTTK w Jeleniej Górze

•

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze

•

Muzeum Karkonoskie

•

DODN w Jeleniej Górze

•

Biuro Wystaw Artystycznych

•

Prywatne Centrum Kształcenia Kadr

Adresaci:
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych Jeleniej Góry
III. CZAS I MIEJSCE
Organizacja czasu i przestrzeni:
•

12 miesięcy – czerwiec 2009 do maja 2010

•

Instytucje kultury Jeleniej Góry, Jelenia Góra i okolice
IV. METODY PRACY I MATERIAŁY

Metody pracy:
•

Podająca (wykłady, praca z książką)

•

Eksponująca (prelekcje, filmy)

•

Praktyczna (wycieczki, warsztaty)

•

Aktywizująca (metody integracyjne, rozwijające twórcze myślenie, współpracę, grupowe
podejmowanie decyzji, planowanie, ewaluacyjne)

Materiały:
•

Przewodniki

•

Historia Dolnego Śląska,

•

Albumy

•

Zestaw filmów „Zamki i pałace czesko-polskiego pogranicza”

•

Zasoby Działu Regionalnego w Książnicy Karkonoskiej

•

Zasoby Internetu
V. ZAGADNIENIA I ZADANIA

Zagadnienia:
 Miejscowość, w której mieszkam (historia, teraźniejszość, przyszłość)
 Atrakcje turystyczne Jeleniej Góry i okolic
 Instytucje kultury

Zadania:
1.

Zapoznanie się z książką M. Lutowskiej „Dla siebie znalezioną ścieżką”

2.

Udział w spotkaniu z autorką

3.

Stworzenie własnej ścieżki poznania swojej Małej Ojczyzny

4.

Zapoznanie się z trzema obiektami spośród pięciu wymienionych (Wycieczki -Zamek
Bolczów, Zamek Bolków, Wieża Rycerska w Siedlęcinie, Zamek Chojnik, Zamek
Czocha, można wybrać inne) pod kątem poznania:
•

historii

•

stanu obecnego

•

przyszłości obiektu

5.

6.

7.

8.

Odwiedziny lub udział w imprezie organizowanej w:
•

Osadzie Średniowiecznej

•

Parku Miniatur

•

Muzeum Pawlaków i Kargulów

•

Inne
Odwiedziny w obiektach:
•

BWA - udział w wykładach, prelekcjach, wycieczkach, wystawach

•

Muzeum Karkonoskie - wycieczka

•

Książnica Karkonoska - udział w imprezach, filmach, wystawach, prelekcjach

Wycieczki w góry
•

Karkonosze

•

Rudawy Janowickie

•

Góry Izerskie

Udział w potyczkach międzyszkolnych raz w miesiącu - TURNIEJ NA RATY –
• Warsztaty – konkurs – przygotowanie tras wycieczek szkolnych
• Konkurs wiedzy o Jeleniej Górze i okolicach
• Konkurs piosenki turystycznej / opowieści / legendy
• Warsztaty – konkurs – wykonanie prezentacji multimedialnej reklamującej projekt
• Konkurs wiedzy o organizacji wycieczek, zasadach bezpieczeństwa w górach,
o
szlakach turystycznych w Karkonoszach, Rudawach Janowickich, Górach Izerskich, Górach
Kaczawskich.
• Konkurs wiedzy o wybranych zamkach Ziemi Jeleniogórskiej
9.

Przygotowanie scenki promującej region i wystawienie jej na Targach
Turystycznych lub inna forma promocji regionu
VI. PRZEBIEG DZIAŁAŃ:

I spotkanie głównych organizatorów:
 akceptacja projektu i planu jego realizacji
 opracowanie ulotki informacyjnej dla potencjalnych współorganizatorów
 ustalenie daty spotkania wszystkich organizatorów, w celu zapoznania z projektem
II spotkanie głównych organizatorów z sojusznikami /15.06.2009/ w bibliotece Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych
 deklaracja przystąpienia do projektu
 propozycje instytucji
 Przygotowanie niezbędnych materiałów do realizacji projektu
III spotkanie organizatorów z sojusznikami /26.08.2009/ w Książnicy Karkonoskiej:
 Akceptacja ostatecznej wersji projektu „Moja Mała Ojczyzna”
 Prezentacja propozycji dla szkół przez uczestników projektu
 ustalenie kalendarza spotkań w celu śledzenia realizacji projektu
 przyjęcie na siebie zobowiązań wynikających z realizacji projektu dla organizatorów
 powołanie komisji ds. akceptacji programów poszczególnych szkół i podejmowania
doraźnych decyzji związanych z realizacją projektu
VII. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
Etapy
I etap – szkoły
 przygotowanie własnego programu udziału w projekcie w oparciu o obowiązkowe zadania
 zgłoszenie przystąpienia do projektu
 przekazanie programu do zaakceptowania przez organizatorów projektu
II etap  realizacja zaakceptowanego przez organizatorów projektu programu
 udział w potyczkach międzyszkolnych reprezentacji szkół
 prezentacja na targach TOURTEC
III etap - końcowy
 przegląd dokumentacji przez komisję
 Końcowe zmagania szkół, które przeszły do finału – rajd dwudniowy
Kolejność działań:
 20 września 2009 r. zgłoszenia szkół do udziału w projekcie wraz z załączonym własnym
programem realizacji zadań zawartych w projekcie
 30 września 2009 r. - akceptacja programu przez komisję programową i ogłoszenie listy
przyjętych do udziału w projekcie
 20 maja 2010 r. – przekazanie do komisji materiałów potwierdzających realizację zadań

 30 maja 2010 r. – wytypowanie 4 najlepszych szkół i dopuszczenie do udziału
w turnieju
 5- 6 czerwca 2010 r. – Podsumowanie – dwudniowy rajd
VIII. DOKUMENTACJA:
1.

Kronika realizacji całego programu w dowolnej postaci:
- papierowej, ilustrowanej zdjęciami
- prezentacji multimedialnej
- filmu dokumentalnego
- inne

2.

Potwierdzenia z pobytu w wymaganych w projekcie miejscach, instytucjach, udział
imprezach

w

3.

Ciekawe prace o własnej miejscowości w dowolnej postaci, zawierające historie rodzin tam
zamieszkałych

4.

Prezentacja multimedialna promująca Jelenią Górę, własną miejscowość, region (prezentacje
zostaną zamieszczone na stronie projektu i poddane ocenie internautów)
IX. KOŃCOWE ZMAGANIA – TURNIEJ – RAJD DWUDNIOWY

Reprezentacje szkól:
 w praktyce wykorzystują nabyte umiejętności i zdobyte wiadomości
 prezentują kroniki, dzielą się wrażeniami
 otrzymują dyplomy, odznaki, nagrody
X. ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU
Dla uczniów:
 Motywacja do innego niż dotychczas spędzania wolnego czasu
 Poznanie ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych regionu oraz działających na jego rzecz
instytucji i organizacji
 Umiejętność prezentowania i promocji swojej Małej Ojczyzny
XI. NAGRODY
 Odznaka „Znam moją Małą Ojczyznę”/
Jeleniogórskiej”– oddzielny regulamin

„Młodzieżowy

 Nagrody dla szkół
 Dyplomy i nagrody indywidualne dla uczniów i nauczycieli

przewodnik

po

Ziemi

