
WYDZIAŁ OŚWIATY W  JELENIEJ GÓRZE 
KSIĄŻNICA KARKONOSKA W JELENIEJ GÓRZE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE
 

zapraszają do udziału  w projekcie
 

M O J A   M A Ł A   O J C Z Y Z N A
 

/DLA SIEBIE ZNALEZIONĄ ŚCIEŻKĄ/

 

   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 poznanie problemów współczesności tych ziem. 

Adresaci projektu:  
Uczniowie szkól ponadgimnazjalnych Jeleniej Góry

Organizacja czasu i przestrzeni:
•          12 miesięcy – czerwiec 2009 do maja 2010 /rok szkolny 2009/2010/

•          Instytucje kultury Jeleniej Góry, Jelenia Góra i okolice

   Zagadnienia i zadania  
 Zagadnienia:

 Historia Jeleniej Góry, Dolnego Śląska, jej mieszkańców 

 Atrakcje turystyczne Jeleniej Góry i okolic 

 Zwiedzenie lub odwiedziny w wybranych obiektach zabytkowych 

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) pod kątem poznania:

•         historii

•         stanu obecnego 

•         przyszłości obiektu

5) Odwiedziny lub udział w imprezie organizowanej w:

•         Osadzie Średniowiecznej

•         Parku Miniatur



•         Muzeum Pawlaków i Kargulów

•          Inne

6) Odwiedziny w obiektach:

•         BWA - udział  w wykładach, prelekcjach, wycieczkach, wystawach 

•         Muzeum Karkonoskie - wycieczka  

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

   7) Wycieczki w góry

 Karkonosze 

 Rudawy Janowickie 

 Góry Izerskie 

7) Udział w potyczkach międzyszkolnych  

•         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

8) Przygotowanie scenki promującej region i wystawienie jej na  targach TOURTEC 
    lub innej formy promującej region
9) Zadania fakultatywne:
Odwiedziny w:

•         Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze

•         jednej oczyszczalni ścieków lub ujęciu wody

Realizacja projektu:
Etapy
I etap –  szkoły

•         przygotowanie własnego programu udziału w projekcie w oparciu o obowiązkowe 
zadania i wybór koordynatora szkolnego

•         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  najlepszych szkół, które wezmą udział                  w 
dwudniowym rajdzie  

•        5- 6 czerwca 2010 r. – Rajd dwudniowy - Podsumowanie

   Nagrody        

 Zdobycie  odznaki  „Znam  moją  Małą  Ojczyznę”/”Młodzieżowy  przewodnik  po  Ziemi 
Jeleniogórskiej” 

 Nagrody dla szkół  

 Dyplomy  i  nagrody  indywidualne  dla  finalistów:  uczniów  oraz  nauczycieli,  a  także 
nagrody za poszczególne konkursy 

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 

Dla nauczycieli: 

 Możliwość  zrealizowania  dodatkowej  godziny  przewidzianej  na  zajęcia  opiekuńczo-
wychowawcze 

Warunki przystąpienia do projektu:
1.      Do projektu mogą przystąpić szkoły ponadgimnazjalne  z Jeleniej Góry 

2.      Chęć przystąpienia do projektu szkoły zgłaszają do 05.09.2009  na adres:  biblzset@op.pl   
wraz z podaniem danych koordynatora szkolnego projektu, adresu e-mail oraz numeru telefonu

3.      Koordynatorzy wezmą udział w spotkaniu, na którym otrzymają niezbędne informacje          i 
materiały do stworzenia własnej ścieżki poznania  Małej Ojczyzny

4.      Koordynatorzy  w  terminie  do  20.09.2009  r.  przysyłają  zatwierdzone  przez  dyrektora 
    szkoły programy do akceptacji przez  Komisję ds. realizacji  projektu 

5.      Zgłoszenie przystąpienia do realizacji jest równoznaczne z akceptacją warunków    realizacji 
projektu

 

mailto:biblzset@op.pl


Projekt opracowała: 
mgr  Kazimiera  Pitera  (nauczyciel  bibliotekarz  ZSET)  we  współpracy  z  mgr  Alicją  Raczek  -  Wicedyrektor 
Książnicy  Karkonoskiej  oraz  przy  akceptacji  mgr  Barbary  Latosińskiej  z  Wydziału  Oświaty  i  Wychowania 
Konsultacje: Marcin Zawiła

 

Kontakt: 

Wszelkie informacje będą publikowane na stronie: www.zseit.jgora.pl pod hasłem MOJA MAŁA 
OJCZYZNA oraz http://biblioteka.jelenia-gora.pl  pod takim samym hasłem do czasu stworzenia 
strony oddzielnej projektu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do:  K.Pitera – e-mail biblzset@op.pl; tel. 75 64 23 718 wew. 
29 kom. 602 22 86 41
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