Czemu służy niezbędnik?
Proponowane materiały edukacyjne umożliwią Państwu i Państwa uczniom zapoznanie się
z różnymi formami dziedzictwa kulturowego w Państwa okolicy. W niezbędniku
przedstawiono konkretne pomysły na zajęcia w klasie i poza szkołą.
Niezbędnik ma zachęcić do odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest dziedzictwo
kulturowe i dlaczego trzeba je cenić i pielęgnować? Czym jest dziedzictwo kulturowe Europy
i dlaczego jest ono wspólne dla wielu państw? Czy możemy budować wspólną przyszłość,
świętując i doceniając dziedzictwo kulturowe Europy?
Dla kogo przeznaczony jest niezbędnik? Niezbędnik opracowano, aby pomóc nauczycielom
dowolnego przedmiotu we wprowadzeniu i omówieniu kwestii dziedzictwa kulturowego
w szkole na zajęciach z uczniami w wieku od 10 do 15 lat. Jego treść jest uniwersalna, zatem
może on służyć także po 2018 r.
Poznaj niezbędnik w języku polskim https://europa.eu/cultural-heritage/toolkits/toolkitteachers_pl
Co zawiera niezbędnik?
W podręczniku dla nauczycieli wyjaśniono, jak korzystać z niezbędnika, i przedstawiono
wszystkie jego części, w tym propozycje projektów, plany lekcji i grę internetową.
Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące wymiany i rozpowszechniania w internecie
informacji o realizowanych przez uczniów projektach, a także przydatne linki i zasoby.
Niezbędnik zawiera dwa plany lekcji. Pierwszy opiera się na grze internetowej poświęconej
dziedzictwu kulturowemu, dzięki której nauczyciele mogą wprowadzić dany temat w sposób
zabawny i edukacyjny. Lekcja według drugiego planu ma na celu zachęcenie uczniów do
poznania europejskiego wymiaru ich dziedzictwa kulturowego za pomocą projektów
kreatywnych i praktycznych. Spośród 16 propozycji można wybrać konkretne projekty do
zrealizowania z uczniami w klasie lub poza nią:
-

Oto my

-

Artyści pop-art

-

Kapsuły czasu

-

Zainspirowani tradycją

-

Zaadoptuj pomnik

-

Uroczystości

-

Europejskie szlaki kulturowe

-

Wspólne dziedzictwo

-

DiscoverEU: Twoja europejska lista życzeń

-

Dziedzictwo przemysłowe

-

Zatańczmy!

-

Rowerem na szlaku dziedzictwa

-

Z dala od utartych szlaków

-

Miasta bliźniacze

-

Młodzi ludzie a dziedzictwo

-

Znak Dziedzictwa Europejskiego
Na koniec uczniowie mogą zagrać w grę internetową o Europejskim Roku Dziedzictwa
Kulturowego!
Gra internetowa „Detektywi dziedzictwa kulturowego” ma dwa poziomy trudności
dostosowane do potrzeb uczniów w wieku od 10 do 12 lat i od 13 do 15 lat. Wprowadza ona
kwestię dziedzictwa kulturowego i może wywołać dyskusję na temat znaczenia dziedzictwa
kulturowego Europy. Można w nią grać w parach lub grupach, przy czym nauczyciel może
pomagać uczniom. Aby zagrać teraz, kliknij https://europa.eu/culturalheritage/toolkits/culture-heritage-detectives_pl
Zachęcamy do korzystania z zasobów edukacyjnych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego
w 2018 r. i w kolejnych latach!
Z poważaniem
Zespół Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
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