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Sz.Pan/i Dyrektor
Liceum

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wysłanego w sierpniu zaproszenia do udziału w projekcie Przywracanie
pamięci pokoleń dofinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wspierającym
uczniów wybitnie zdolnych, z przyjemnością informujemy, że realizacja tego projektu ze
szkołami, które do niego przystąpiły została zakończona i podsumowana przez uczniów na
konferencji. Konferencja z udziałem wszystkich uczestników tegoż projektu była dużym
sukcesem. Jest to nie tylko nasza opinia, ale obecnych na niej dyrektorów szkół, wicekurator
woj. kujawsko-pomorskiego, przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Prezesa ZNP
w Toruniu.
Jednak największym sukcesem jest to, że uczniowie potwierdzili swoimi wystąpieniami,
prezentacjami oraz nade wszystko wystawami wirtualnymi dostępnymi pod adresem
http://www.eduwystawy.eu/pamiec/ , że prowadząc badania źródłowe doskonale opanowali
zasady korzystania z profesjonalnych źródeł informacji, a także zdobyli wiedzę na temat
technik dygitalizacji i innych nowoczesnych technologii informacyjnych.
Jak podkreślali uczniowie w ankietach ewaluacyjnych, była to dla nich wspaniała intelektualna
przygoda, która umożliwiła im samodzielne zgłębianie losów niezwykłych postaci przy
atrakcyjnej i ciekawej formie projektu. Wszyscy zachęciliby kolegów do uczestniczenia w
podobnych przedsięwzięciach w przyszłości. Najlepszym potwierdzeniem tej opinii może być
filmik podsumowujący udział w projekcie wykonany przez uczniów z LO w Jarosławiu
zamieszczony na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_oyRwngwKg4
Uczniowie ci, przygotowujący wystawę wirtualną poświęconą Michałowi Zielińskiemu,
wykonali dodatkowo mural, nagrali klip piosenki, zainteresowali władze miasta i odegrali
Serce w plecaku, jako hejnał z wieży ratuszowej. Ich aktywność przerosła najśmielsze
oczekiwania i pokazuje do czego młodzież jest zdolna, gdy da im się ambitne zadanie i zostawi
duży margines swobody w jego realizacji.
Zapraszamy Państwa do przyjrzenia się efektom pracy uczniów sześciu polskich szkół, w
większości z małych ośrodków. Gdyby uznali Państwo, że tego rodzaju działalność mogłaby
wzbogacić formy nauczania w Państwa szkole, prosimy o kontakt, aby gdy pojawi się taka
możliwość można było ją zaplanować.
Z poważaniem

