Partnerstwo ma przysz³oœæ
Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku w Egelsbach - niemieckim mieœcie partnerskim Chojnowa - rozwi¹za³o siê stowarzyszenie, które przez 8 lat
zajmowa³o siê utrzymywaniem partnerstwa miêdzy naszymi miastami.
Kompetencje Stowarzyszenia Miast Partnerskich postanowi³a przej¹æ
inna organizacja – EKU (stowarzyszenie kulturalne z Egelsbach), na
czele którego stoi by³y burmistrz i wielki orêdownik partnerstwa Rudi
Moritz. To stosunkowo m³ode stowarzyszenie, licz¹ce 87 cz³onków,
8 paŸdziernika, jednog³oœnie opowiedzia³o siê za kontynuowaniem
i dalszym kreowaniem przyjaŸni z polskim miastem. W tym celu
zmieniono statut i wybrano dodatkow¹ osobê do zarz¹du, odpowiedzialn¹ za wspó³pracê.
O tej decyzji zostali natychmiast powiadomieni burmistrz Egelsbach
Jürgen Sieling, burmistrz Chojnowa Jan Serkies i przewodnicz¹ca
chojnowskiego stowarzyszenia El¿bieta K³apciñska. Postanowienie
EKU ucieszy³o obie strony, gdy¿ dzia³anie w ramach partnerstwa
miast jest dobr¹ okazj¹ do wzajemnego poznawania siê i nawi¹zywania trwa³ych przyjaŸni, co w dzisiejszych czasach ma niebagatelne
znaczenie i zmienia wzajemne postrzeganie obu narodów.
W dniach 7-10 listopad w Chojnowie goœci³a delegacja EKU z przewodnicz¹cym R. Moritzem na czele, aby zaplanowaæ najbli¿sze
miesi¹ce dalszej partnerskiej wspó³pracy.
W przysz³ym roku Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast
Partnerskich obchodziæ bêdzie okr¹g³y jubileusz 10.lecia dzia³alnoœci.

Cieszy zatem fakt, ¿e nasze wzajemne relacje z mieszkañcami
Egelsbach nie ulegn¹ zmianie, zostan¹ podtrzymane i w dalszym
ci¹gu chojnowianie - dzieci, m³odzie¿ i doroœli - bêd¹ mieli sposobnoœæ poznawania partnerskiego miasta, jego okolic i nawi¹zywania kolejnych znajomoœci, czêsto, przekszta³caj¹cych siê w trwa³e
przyjaŸnie.
eg

Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika wyró¿nione!
Wyst¹pienie i prezentacja szko³y na konferencji
Eduscience - Uniwersytet Wroc³awski
13 listopada na Uniwersytecie
Wroc³awskim odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca 2 lata
dzia³ania projektu Eduscience.
Goœciem honorowym by³ doradca
Ministra Edukacji w Wielkiej Brytanii i ekspert w zakresie nowoczesnej dydaktyki - Colin Rose.
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie od samego
pocz¹tku uczestniczy w projekcie, którego zasadniczym celem
jest zwiêkszenie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów
przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik edukacyjnych opartych na internetowej Platformie Eduscience, wycieczek tematycznych, wideokonferencji m.in. ze stacj¹ za³ogi
polarników na Spitsbergenie,
monitorowaniu warunków klimatycznych przy u¿yciu stacji meteorologicznej oraz uczestnictwie

w piknikach naukowych i Festiwalu Nauki. Eduscience to tak¿e
inne podejœcie do nauczania,
gdzie nauczyciel z osoby “serwuj¹cej” wiedzê staje siê przewodnikiem kieruj¹cym zdobywaniem wiedzy przez ucznia.
W projekcie stawia siê du¿y nacisk na aktywnoœæ ucznia, któr¹
wspiera i kierunkuje nauczyciel.
Platforma Eduscience to ogromna baza sprawdzonych merytorycznie informacji, do której
uczniowie maj¹ pe³ny dostêp.
Colin Rose w swoim wyst¹pieniu
oceni³ projekt i jego wartoœci
kszta³c¹ce na bardzo wysokim,
œwiatowym poziomie - a jest to
autorytet uznany na œwiecie, i opinia ta ma wielk¹ wartoœæ merytoryczn¹.
Nasze gimnazjum zosta³o wyró¿nione za swoj¹ pracê w projekcie czego zaszczytnym dowo

GAZETA CHOJNOWSKA NR 21/823

dem jest zaproszenie do wyg³oszenia pó³godzinnej prezentacji
dotycz¹cej realizacji projektu
w szkole, któr¹ to prezentacjê przedstawi³ dyrektor Andrzej Urban.
Za swoje wsparcie dla projektu
zosta³ wyró¿niony Certyfikatem
Lidera Innowacyjnej Edukacji
Burmistrz Chojnowa Jan Serkies.
Bardzo wysoko zosta³o ocenione
zaanga¿owanie szko³y i miasta
Chojnowa w organizacjê Festiwalu Nauki. Po raz pierwszy
w historii tej imprezy doœwiadczenia przygotowywali i mieli
swoje stanowiska uczniowie
z chojnowskiego gimnazjum.
W naszym gimnazjum zawsze
wielk¹ wagê przywi¹zujemy do
wysokiego poziomu nauczania
oraz do aktywizacji m³odzie¿y,
dziêki czemu zarówno udzia³

w projektach jak i wyniki egzaminów gimnazjalnych stoj¹ na
wysokim poziomie. Takie projekty edukacyjne jak Eduscience
to kolejny krok ku coraz efektywniejszemu i nowoczesnemu nauczaniu na miarê XXI wieku.
A.U.
Zainteresowanych odsy³amy na
Youtube:
1. Film zaprezentowany w czasie
konferencji:
https://www.youtube.com/watch
?v=nu1jUYU8hXs
2. Skrót filmowy z konferencji
Eduscience:
https://www.youtube.com/watch
?v=d8k5ryFuqIU
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