Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie
Erasmus Plus Akcja 2 – Edukacja Szkolna
GETTING TO KNOW, SHARING AND ENJOYING OUR CULTURAL HERITAGE
1.09.2015 – 31.08.2017

Szkolny Koordynator – mgr Ewa Bałazińska
Opis Projektu w Programie Erasmus Plus (KA 2)
Projektu został złożony w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa
strategiczne - współpraca szkół w roku 2015 pod tytułem GETTING TO KNOW,
SHARING AND ENJOYING OUR CULTURAL HERITAGE
(Poznawanie, dzielenie się i docenianie naszego dziedzictwa kulturowego)
Będzie on realizowany przez naszą szkołę od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2017. .
W Projekcie współpracuje 6 szkół z 6 państw Unii Europejskiej:
1. Polska – ZSO Nr 1 - Chorzów
2. Hiszpania - C.P.I. “O Cruce” de Cerceda – koordynator Projektu
3. Włochy - LICEO SCIENTIFICO e I.T.I. "A.Righi e VIII" – Napoli
4. Wielka Brytania - Stokeinteignhead Primary School - Stokeinteignhead
5. Grecja - 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ( 8 Gimnasio)– Thessaloniki
6. Rumunia - Liceul Matematica-Fizica “Unirea” - Turnu Măgurele
Założenia projektu:
Dziedzictwo kulturowe jest to określenie sposobu życia danej społeczności
przekazywanego z pokolenia na pokolenie obejmujące zwyczaje, miejsca, zabytki
czy dorobek kulturalny. Często dziedzictwo kulturowe dzieli się na materialne i
niematerialne.
W ciągu ostatnich dekad byliśmy świadkami ogromnego postępu w nauce i
technologii, który wpłynął na wszystkie aspekty naszego życia, zarówno osobistego
jak i zawodowego. Wszechobecny Internet, dostępny o każdej porze wraz z dotykiem
naszego palca, umożliwia nam uzyskanie każdej informacji w każdym miejscu na
naszym telefonie, komputerze czy tablecie. Stworzyliśmy Cyberprzestrzeń, w którą
przenieśliśmy większość aspektów naszego życia: pracę, rozrywkę, bankowość,
biznes, naukę itd. Technologia przedefiniowała nasze wyobrażenia czym jest
literatura, sztuka czy film. Również mocno zmieniła sposób naszego życia i pracy.

Nie można jednak zapominać o naszym dziedzictwie kulturowym, ponieważ odgrywa
ono istotną rolę w naszym życiu i określa nas jak jednostki i narody.
Technologie cyfrowe są nieodzowną częścią naszej pracy czy czasu wolnego, ale
nie są jeszcze w pełni wykorzystane przez systemy edukacyjne czy szkoleniowe w
Europie. Projekt ten zakłada współpracę szkół, a więc nauczycieli, uczniów i ich
rodziców w celu promowania wartości, takich jak: uczenie się autonomiczne,
współpraca nauczycieli i rodziców, włączenie się w badania naukowe i innowacje w
celu zdobycia nowych umiejętności i zaangażowania się w rozwój całej szkoły.
Projekt zakłada:
1. Wymianę doświadczeń między partnerami, a więc międzynarodowe spotkania
uczestników Projektu, nauczycieli i uczniów w celu zdobycia nowych
umiejętności i zapoznania się z najnowszymi metodami uczenia się i
nauczania - Spotkania w Salonikach i Turnu Magurele dotyczą
Międzynarodowych Spotkań Nauczycieli. W Neapolu oraz Chorzowie odbędą
się Spotkania uczniów, którzy wezmą udział w Międzynarodowych
działaniach na rzecz uczenia się, nauczania oraz szkolenia.
2. Zdobycie przez nauczycieli kompetencji i umiejętności potrzebnych, aby
podnieść poziom nauczania
3. Wzmocnienie w uczniach poczucia obywatelstwa europejskiego poprzez
pracę nad dziedzictwem kulturowym materialnym i niematerialnym oraz
kreatywnym wykorzystaniem TiK
4. Wprowadzenie umiejętności przekrojowych, kompetencji międzykulturowych
oraz zastosowanie e-portfolio.
5. Opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia
szkoleń dla uczniów rodziców i nauczycieli, w jaki sposób wykorzystywać te
materiały w procesie edukacyjnym.
6. Wykonanie wspólnych zadań we współpracy ze wszystkimi partnerami.
W szkole powstał

Ligon Team: klasa IIB, IA i IB, wspomagane

przez IIIA
Zadania do wykonania:
Trasy widokowe po naszym regionie, mieście: miejsca o
znaczeniu historycznym, ważnych dla naszej kultury.
Wirtualna podróż po kraju/regionie: motywem łączącym jest
lądowanie i wylot samolotu.
Projekt zakłada również szkolenie (się) nauczycieli: nowe
technologie w doskonaleniu warsztatu pracy, nowe narzędzia i
materiały.

