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Zakres
działania:

Edukacja

Poznanie historii Cmentarza Hutniczego i biografii
osób tam spoczywających, poznanie nowej
metody pracy jaką jest Web Quest

Wychowanie

Kształtowanie poczucia przynależności do
społeczności lokalnej oraz konieczności ochrony
dziedzictwa kulturowego.

Profilaktyka

-

Opieka

-

Organizacja i zarządzanie

-

Inne obszary (określić jakie)

Propagowanie inicjatyw uczniowskich, wyrabianie
nawyku samokształcenia.

Tytuł/nazwa „dobrej praktyki”: Uczniowie adoptują zabytki

Cele działania: Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe oraz
uświadomienie konieczności ochrony tego dziedzictwa. Przywracanie lokalnej pamięci, poznanie losów
ludzi spoczywających na terenie Cmentarza Hutniczego. Zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy i
umiejętności, integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, tworzenie
pozytywnych wzorców do naśladowania.
Uzyskane efekty: zaadoptowanie części Cmentarza Hutniczego w Gliwicach, zwanego Aleją Dyrektorów
oraz nagrobka naszego patrona Johna Baildona. Prowadzenie prac porządkowych na terenie cmentarza
oraz poznanie

jego historii i historii życia pochowanych tam gliwiczan. Samodzielne przygotowanie

prezentacji multimedialnych, które pomogły dogłębnie poznać historię cmentarza. Poznanie dziejów
gliwiczan pochowanych na cmentarzu dzięki spotkaniom z panią Małgorzata Malanowicz, która jest liderką
„Gliwickich Metamorfoz”, Stowarzyszenia na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic. Udział uczniów w
konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta szkoła". Zorganizowanie kwesty na rzecz Cmentarza,
z zebranych środków sfinansowano tablicę upamiętniającą jednego z dyrektorów huty. Przygotowanie z
okazji powrotu nagrobka Johna Baildona na Cmentarz Hutniczy montażu literacko-muzycznego „Magiczny
świat gliwickiego żelaza” oraz wspólnie z „Gliwickimi Metamorfozami” biegu patrolowego „Śladami Johna
Baildona”.

Wnioski z realizacji: udział w programie pozwolił u wielu uczniów wzbudzić poczucie odpowiedzialności za
dziedzictwo kulturowe najbliższej okolicy, uwrażliwić na losy obiektów zabytkowych. Uczestnicy projektu
poczuli silną więź z lokalną historią, za która stali się odpowiedzialni. To dzięki temu projektowi uczniowie
zdecydowali o nadaniu szkole imienia. Kontynuacja akcji w bieżącym roku szkolnym.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki (pole nieobowiązkowe):
http://www.gliwiczanie.pl/
http://www.hutniczy.malanowicz.eu/
http://sp36gliwice.edupage.org/
https://www.edutuba.pl/

