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Data realizacji: Finał 7 grudnia 2016 r.
Autorem projektu: Teresa Kasza, bibliotekarka, szkolny koordynator
UNESCO ASPnet.
Cel projektu: kształtowanie poczucia przynależności regionalnej oraz
nauczanie międzykulturowe. Przedsięwzięcie nawiązywało do projektu
UNESCO Edukacja o Światowym Dziedzictwie.
Przedsięwzięcie nawiązuje do projektu UNESCO Edukacja o Światowym
Dziedzictwie. Ma na celu kształtowanie poczucia przynależności
regionalnej oraz nauczanie międzykulturowe.
Przebieg projektu:
Miejski Konkurs Wiedzy o Zabrzu jest konkursem międzyszkolnym,
stwarzającym okazję do sprawdzenia i pogłębienia wiedzy uczniów na
temat historii i współczesności śląskiego miasta. Piątą jego edycję
uświetnił wykład na temat „Zabrze – miasto z przeszłości światłem
malowane”, historyka, pana Dariusza Walerjańskiego, przewodniczącego Jury konkursu. Konkursowi towarzyszyła wystawa akwareli
"Kanał sztolniowy oraz parki wypoczynkowe w Zabrzu" pana Józefa
Jonika, który brał udział w wydarzeniu i opowiedział zebranym
o swoich pracach.
Pierwszy etap konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się
w listopadzie 2016 r. w dziewięciu szkołach ponadgimnazjalnych miasta.
Etap szkolny miał charakter pisemny; uczniowie rozwiązywali test
przesłany do szkół e-mailem. Gimnazjalistów obejmował tylko etap miejski,
w którym mogło wziąć udział maksymalnie po dwóch uczniów
zainteresowanych tematem, wytypowanych w dowolny sposób przez
nauczyciela.

W finale konkursu uczestniczyli przedstawiciele 8 gimnazjów i 6 szkół
ponadgimnazjalnych. Rozwiązywali 20-minutowe testy związane
z historią i kulturą Zabrza. Pytania ułożone były w oparciu
o zawartą w regulaminie bibliografię. Wyłonieni po części pisemnej
uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych przedstawili prezentacje
multimedialne
dotyczące
najciekawszych
miejsc
miasta,
a gimnazjaliści brali udział w loterii pytań.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, m. in. podwójne
wejściówki do parku 12C, sponsorowane przez ZKWK Kopalnia Guido, do
Teatru Nowego, na Kąpielisko Aquarius, do Multikina, okulary
multimedialne, albumy, kalendarze z akwarelami p. Jonika.

Zastosowane metody edukacyjne: metody słowne i oglądowe,
asymilacji wiedzy, metody programowe, metody sprawdzające wiedzę
(test pisemny, loteria pytań, wykład, wystawa, prezentacja
multimedialna)
Liczba uczestników: jest to konkurs miejski z udziałem ośmiu gimnazjów
i sześciu szkół ponadgimnazjalnych.
Rezultaty projektu

Konkurs został wpisany na listę kuratoryjną, dzięki czemu laureaci
z gimnazjów otrzymają także dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych.
Poprzez udział w konkursie młodzi ludzie mieli możliwość poznania
historii miasta, jego kultury, sprawdzenia oraz pogłębienia zdobytej
wiedzy. Uczestnicy byli dobrze przygotowani do turnieju, co świadczy
o tym, że udało się zrealizować założone cele. Młodzi ludzie mieli okazję
poznania i pozyskania autografów znanych Zabrzan.

Projekt realizowany jest corocznie od 5 lat pod patronatem PK ds. UNESCO. Konkurs jest
wpisany w kalendarz roku szkolnego.

