Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół
Specjalnych nr 28 w Częstochowie pragną zaprosić uczniów, nauczycieli oraz
dyrektorów szkół do aktywnego włączenia się i uczestnictwa w projekcie
edukacyjnym „CZĘSTOsięCHOWA – Nieodkryta Częstochowa”, który został
objęty honorowym patronatem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Poprzez

projekt

chcemy

pokazać

młodzieży

miejsca

nieodkryte

i nieszablonowe, które nas otaczają, niejednokrotnie są na wyciągniecie ręki,
ale ich nie dostrzegamy. Miejsc takich jest wiele – warto je odwiedzić i odkryć
ich historię. Razem poznajmy nasze miasto, zobaczmy zupełnie inną, ukrytą
Częstochowę.
Projekt będzie odbywał się w kilku etapach trwających od stycznia do
czerwca 2018 roku. Między innymi będzie możliwość wzięcia udziału
w konkursach, wycieczkach oraz grach miejskich. Zwieńczeniem podjętych
działań będzie konferencja naukowa, podsumowująca zrealizowane zadania
i poszerzająca wiedzę z zakresu architektury i sztuki regionu częstochowskiego.
Pragniemy, by akcja była naszym wspólnym przedsięwzięciem, dlatego
też, zapraszamy do aktywnego uczestnictwa we wszystkich jej etapach. Dla
uczestników

przewidziane

są

atrakcyjne

nagrody,

ponadto

udział

w poszczególnych etapach daje możliwość rozwoju intelektualnego i twórczego.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i programem projektu.
Mamy nadzieję, że projekt znajdzie uznanie w Państwa oczach.

Organizatorzy
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Organizatorzy
Urząd Miasta Częstochowy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie
Akademia im. Jana Długosza
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Częstochowa
Ni’Finn Polska oddział w Częstochowie
Muzeum Częstochowskie
Klasztor O. Paulinów na Jasnej Górze
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Regulamin projektu
I Nazwa projektu: „CZĘSTOsięCHOWA – Nieodkryta Częstochowa”
Wymiar projektu: lokalny
II Etapy projektu wraz z terminami:
Etap 1. Warsztaty renowacji elementów architektury oraz przedmiotów użytkowych dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin: 28.02.2018r.
Zgłoszenia należy wysłać do: 16.02.2018r.
Etap 2. Konkurs fotograficzny „Nieodkryte miejsca Częstochowy”
Termin: styczeń-maj 2018
Kartę zgłoszeniową wraz z fotografiami należy wysłać do 15.05.2018r.

Etap 3. Wizyta w Muzeum Wyobraźni i odwiedziny „Golgoty Jasnogórskiej’ Jerzego
Dudy-Gracza
Termin: marzec 2018
Zgłoszenia należy wysłać do: 28.02.2018r.
Etap 4. Wycieczka miejska „Modernistyczna Częstochowa”
Termin: kwiecień 2018
Zgłoszenia należy wysłać do: 16.03.2018r.
Etap 5. Zakłady i miejsca, czyli renowacja w praktyce
Termin: kwiecień 2018
Zgłoszenia należy wysłać do: 16.03.2018r.
Etap 6. Gra miejska „Śladem częstochowskich murali”
Termin: maj 2018
Zgłoszenia należy wysłać do: 30.04.2018r.
Etap 7. Gra edukacyjna „Cudze chwalicie, chwalić będziecie swoje jak poznacie”
Termin: maj 2018 (gra on-line)
Zgłoszenia należy wysłać do: 30.04.2018r.
Etap 8. Konferencja naukowa współorganizowana z Akademią Jana Długosza
w Częstochowie
Termin: czerwiec 2018
Zgłoszenia należy wysłać do: 30.04.2018r.
Dokument zgłoszenia (załącznik nr 1) znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą listowną lub elektroniczną na adres:
Zespół Szkół Technicznych
ul. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
tel. 34 361 29 04
e-mail: zst@edukacja.czestochowa.pl
Szczegółowe terminy i dodatkowe informacje, w tym regulaminy konkursów pojawią się na
stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych www.zst.czest.pl w zakładce Projekty:
„CZĘSTOsięCHOWA – Nieodkryta Częstochowa”.
III Cele projektu:

zapoznanie uczniów z architekturą i sztuką powstałą w Częstochowie,

inspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań
badawczych,

rozwijanie zainteresowania młodzieży tematyką dotyczącą architektury, sztuki,
a także historii miasta,

uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającej nas architektury i sztuki,

kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej młodzieży,





wzmocnienie tożsamości lokalnej młodzieży,
rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami społecznymi,
dbanie o walory turystyczne regionu.

IV Partnerzy projektu:
Zachęcamy do udziału w projekcie: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli,
wychowawców, ludzi związanych z edukacją, życiem publicznym, pracowników uczelni,
przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli, parafii, instytucji, fundacji
i stowarzyszeń, związków wyznaniowych, mediów i wszystkich, którym bliskie jest
poznawanie historii Częstochowy, jej architektury i sztuki.
V Zasady projektu:
1.Projekt pod hasłem „CZĘSTOsięCHOWA – Nieodkryta Częstochowa” adresowany jest
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu
częstochowskiego.
2.Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny, wymaga wcześniejszego zgłoszenia
uczestnictwa (załącznik nr 1), które należy przesłać drogą listowną lub elektroniczną na
adres:
Zespół Szkół Technicznych
ul. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
tel. 34 361 29 04
e-mail: zst@edukacja.czestochowa.pl
3. Uczestnicy mogą wysłać zgłoszenie chęci udziału w wybranych etapach lub we
wszystkich etapach projektu.
4. Organizator zastrzega, że ze względu na ograniczenia w ilości uczestników w
poszczególnych etapach, liczy się kolejność zgłoszeń.
VI Nagrody:
 Konkurs fotograficzny – dla laureatów trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe;
 Gra miejska oraz gra edukacyjna – dla najlepszych uczestników gry edukacyjne oraz
książki;
 Konferencja naukowa – losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników.
Dodatkowa nagroda dla laureatów konkursów – wycieczka zabytkowym tramwajem
z prelekcją o częstochowskiej architekturze.
VII Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w projekcie oznacza akceptację warunków regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia uzasadnionych zmian
w regulaminie.
3. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy projektu.
4. Komisje konkursowe zostaną wyłonione przez organizatorów.
5. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Justyna Wartacz –
tel. 518 599 287 e-mail: jwartacz88@gmail.com.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
PROJEKT EDUKACYJNY
„CZĘSTOsięCHOWA – Nieodkryta Częstochowa”
1. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………….
2. Liczba uczestników konferencji (max 30 osób):……………………………..
3. Liczba uczestników konkursu fotograficznego (bez limitu) ………………..
4. Liczba uczestników warsztatów (max 4 osoby)………………………..…….
5. Liczba drużyn w grze miejskiej (max 1 drużyna 5-osobowa)..………………….
6. Liczba uczestników gry edukacyjnej (bez limitu) ………………………..…
7. Liczba uczestników wycieczki miejskiej (max 5 osób):……………………..
8. Liczba uczestników wizyty w muzeum (max 5 osób):……………………….
9. Nazwa szkoły ……………………………………………………………..
10.Adres szkoły ………………………………………………………………
11.Tel. do szkoły ……………………………………………………………..
12. Tel. i e-mail do opiekuna………………………………………………….
Uczestnictwo w projekcie nie zobowiązuje do udziału we wszystkich działaniach.
Wyboru dokonuje szkoła, która bierze udział w projekcie.
Jest możliwość późniejszego zgłaszania szkoły do poszczególnych etapów projektu pod
warunkiem wolnych miejsc.

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
.………………….. …………
data i podpis opiekuna
Oświadczenie:
Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas
trwania projektu.
………………….. ……….…
data i podpis opiekuna

