BO WARTO

pamiętać

Opis Projektu
pn. ”BO WARTO pamiętać…”

Organizatorem Projektu pn.: ”BO WARTO pamiętać…” jest Fundacja BO WARTO
z siedzibą w Warszawie (ul. Bluszczańska 15)

CELE PROJEKTU
 promowanie i kształtowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich wśród dzieci ze






szkół podstawowych przez upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z wydarzeniami
rocznicowymi z historii Polski i lokalności podejmowanymi przez uczestników projektu
zdobywanie nowej wiedzy historycznej przez uczestników zadania poprzez poznawanie wydarzeń i postaci ważnych dla Polski i dla lokalności
kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli poprzez zapoznanie i zafascynowanie uczestników projektu wybranymi wydarzeniami
kształtowanie umiejętności twórczego myślenia uczestników projektu
upamiętnianie rocznic istotnych wydarzeń z historii Polski i lokalności
tworzenie dobrych praktyk w atrakcyjnym przekazywaniu wiedzy i zamiłowania do historii
dzieciom ze szkół podstawowych

UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wraz z nauczycielami, opiekunami i wychowawcami pracującymi z dziećmi w placówkach szkolnych z terenu całej Polski.
Do każdego z zaproponowanych konkursów placówka będzie mogła zgłosić różnych uczniów nie przekraczając jednak maksymalnej ilości 15 uczestników. Nie jest wymagany udział we wszystkich elementach projektu.

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH
Projekt pn.: ”BO WARTO pamiętać…” będzie
składał się z 5 części. Udział w projekcie będzie
wymagał od jego uczestników nie tylko zapoznania się z historią danego wydarzenia, życiorysem wybranej postaci, ale także ich kreatywnego przedstawienia poprzez pracę plastyczną
oraz organizację wydarzeń rocznicowych opowiadających o bohaterach swoim rówieśnikom,
młodszym kolegom i koleżankom lub społecz-

ności lokalnej. Ponadto zadaniem uczestników
będzie nakręcenie krótkiego 5 minutowego filmu, który będzie odpowiadał na pytanie dlaczego warto pamiętać o ważnych wydarzeniach
i postaciach historycznych. Zwieńczeniem projektu będą wakacyjne 14 dniowe warsztaty archeologiczne wzmacniające zainteresowanie
i zamiłowanie do historii.

WSPOMNIANE CZĘŚCI PROJEKTU:
1. Upamiętnianie rocznic i postaci ważnych dla Polski
Termin: wrzesień – 4 grudnia 2015 r. (ostateczny termin nadesłania prac konkursowych)
Miejsce: cała Polska
Rocznice wybrane do upamiętnienia od września do listopada 2015 r. to:
► 95. rocznica Bitwy Warszawskiej
► 75. rocznica utworzenia Dywizjonu 303 i jego udział w Bitwie o Anglię
► 185 rocznica powstania listopadowego

2. Upamiętnianie rocznic i postaci ważnych lokalnie (do poziomu powiatu)
Termin: styczeń – 10 maja 2016 r. (ostateczny termin nadesłania prac konkursowych)
Miejsce: cała Polska
Od stycznia do kwietnia 2016 r. upamiętniane będą rocznice lokalne wybrane przez dane
placówki.

3. Przygotowanie 5 minutowego filmiku pt.: „Bo warto pamiętać”

Termin: styczeń – 31 maja 2016 r. (ostateczny termin nadesłania prac konkursowych)
Miejsce: cała Polska

4. Zakończenie części konkursowej projektu
Termin: II połowa czerwca 2016 r.
Miejsce: Warszawa

5. Wakacyjne warsztaty archeologiczne/historyczne
Termin: lipiec-sierpień 2016 r. (14 dni)
Miejsce: nadmorski ośrodek wypoczynkowy

Szkoła zgłaszająca się do projektu musi upamiętnić co najmniej jedną spośród wskazanych rocznic z historii
Polski, a także co najmniej jedną rocznicę lokalną oraz nakręcić filmik promujący historię pt.: „Bo warto pamiętać…”. Upamiętnianie rocznic i osób w szkole zgłoszonej do projektu zakłada przeprowadzenie
w danym miejscu trzech działań włączonych w ramy ogólnopolskich konkursów:
►
►
►

Konkurs na plakat promujący dane wydarzenie lub postać historyczną
Konkurs dla nauczycieli na autorski scenariusz lekcji historii dotyczącej wybranej rocznicy lub postaci
Konkurs na zorganizowanie wydarzenia poświęconego danej rocznicy historycznej lub przypominanej postaci. Dzieci pod kierunkiem nauczyciela przygotują scenariusze takiego wydarzenia (np. spotkanie tematyczne dla rówieśników, wieczornica, apel dla całej szkoły) i zrealizują je dokumentując
jego przebieg (raport z realizacji, zdjęcia lub nagrania filmowe wydarzenia).

Każdy konkurs (plastyczny, na scenariusz, na wydarzenie i na filmik) będzie miał także oddzielny regulamin umieszczony na stronie www.fundacjabowarto.pl i stronie Projektu, według którego trzeba będzie
przygotować prace konkursowe.
Wspomniane drużyny szkolne wezmą udział w opisanych zadaniach konkursowych, które będą oddzielnie punktowane i nagradzane, a następnie sumowane do ogólnej punktacji konkursowej dla
każdej z placówek (drużyny), co pozwoli na wyłonienie pod koniec projektu reprezentacji szkół, które najciekawiej i najlepiej upamiętniły wybrane rocznice i osoby oraz promowały historię. W nagrodę
trzy najlepsze zespoły z opiekunami będą kontynuować swoją przygodę z historią poprzez udział
w wakacyjnych warsztatach archeologicznych.

PRZEBIEG PROJEKTU
Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ placówek do Projektu
Opublikowanie na stronie Fundacji www.fundacjabowarto.pl wykazu placówek
do 26 września 2015 r.
zgłoszonych do projektu i regulaminów wszystkich konkursów
26 września – 30 listopada
Organizacja wydarzeń rocznicowych z historii Polski w placówkach zgłoszonych
do Projektu (1 cz. Projektu)
2015 r.
Przesłanie do biura Fundacji prac plastycznych, scenariuszy i raportów z realizacji
wydarzeń rocznicowych z historii Polski przygotowanych zgodnie z regulaminami
do 4 grudnia 2015 r.
konkursowymi
15-18 grudnia 2015 r. (1 dzień) Wręczenie nagród za pierwszą część projektu dla placówek z Mazowsza*
Organizacja wydarzeń rocznicowych z historii lokalnej w placówkach zgłoszonych
4 stycznia – 30 kwietnia 2016 r. do Projektu (2 cz. Projektu)
Przesłanie do biura Fundacji prac plastycznych, scenariuszy i raportów z realizacji
wydarzeń rocznicowych z historii lokalnej przygotowanych zgodnie z regulaminado 10 maja 2016 r.
mi konkursowymi
Przygotowanie filmików konkursowych pt.: „Bo warto pamiętać…” (3 cz. Projektu)
1 – 21 maja 2016 r
Przesłanie do biura Fundacji ww. filmików konkursowych
do 31 maja 2016 r.
Podsumowanie Projektu (wręczenie nagród za wszystkie części Projektu) Warszawa
II połowa czerwca 2016 r.
14 dniowe wakacyjne warsztaty archeologiczne
lipiec – sierpień 2016 r.
25 września 2015 r.

*w związku z otrzymaniem dotacji na pierwszą część projektu z Ministerstwa Obrony Narodowej prace nadesłane
przez reprezentacje z Mazowsza będą oceniane zarówno na poziomie województwa mazowieckiego, jak i na poziomie ogólnopolskim. Dlatego też podsumowanie pierwszej części Projektu dla województwa mazowieckiego
odbędzie się w grudniu 2015 r. w Warszawie.

NAGRODY
1. Nagrody główne (miejsca od I do III) otrzymają reprezentacje placówek i placówki, które w całym
Projekcie (poszczególnych jego elementach) zdobędą największą ilość punktów.
2. Zwycięzcy poszczególnych Konkursów (miejsca od I do III oraz ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
3. Trzy najlepsze w całym Projekcie (z największą ilością punktów za poszczególne konkursy) reprezentacje szkolne (max. po 15 dzieci z danej szkoły łącznie ze wszystkich części Projektu) wyjadą na
14 dniowe, bezpłatne wakacyjne warsztaty archeologiczne .
4. Wszystkie placówki uczestniczące w Projekcie otrzymają pamiątkowe dyplomy,
a opiekunowie reprezentacji szkolnych zaświadczenia.

ZGŁOSZENIE do PROJEKTU
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest przesłanie ZGŁOSZENIA PLACÓWKI, zgodnie z załączonym
FORMULARZEM do dnia 25 września 2015 r. (decyduje data dostarczenia) na adres:
Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, bądź faksem pod nr 22 651 02 40 lub
zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@fundacjabowarto.pl

Uwaga! Wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

KONTAKT
Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl

PATRONI PROJEKTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJĄ

