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Monument of Friendship
Międzynarodowy projekt Monument of Friendship był realizowany w roku
szkolnym 2017/2018 w ramach programu Erasmus +
na lata 2014 –
2020, działanie: Program Partnerstwa strategiczne, Akcja Partnerstwa strategiczne
współpraca szkół (termin realizacji: 1.09.2017 – 31.08.2018). Budżet projektu wynosił
41 110 EURO.
Projekt Monument of Friendship, czyli Pomnik Przyjaźni był wspólnym projektem
dwóch szkół: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie
i Friedrich – Dessauer – Schule w niemieckim Limburgu. W projekcie zorientowanym na
działanie uczestniczyła grupa około 50 uczniów i nauczycieli z Niemiec i Polski.
Działania projektowe obejmowały przygotowanie Pomnika – monumentu
przedstawiającego dwie postacie, podające sobie dłonie na znak przyjaźni. Monument
zbudowany ze stali (corten), wyposażony w układ napędowy i sterowania, sterowany
smartfonem, symbolizuje połączenie przeszłości z przyszłością, a także tradycji
z nowoczesnością. Użycie innowacyjnych technologii umożliwiło uczniom bezpośredni
kontakt z najnowocześniejszymi zdobyczami techniki. Pozwoliło im sprawdzić zdobytą
wiedzę teoretyczną oraz, co ważniejsze, możliwość jej zastosowania w praktyce.
Głównymi celami projektu było: rozwinięcie kompetencji językowych uczestników,
podniesienie szans na globalnym rynku pracy, jak również podwyższenie gotowości do
mobilności w zjednoczonej Europie.
W ramach projektu, w dniach 26.11 – 01.12.2017 r., gościliśmy w Chorzowie uczniów
i nauczycieli z Limurga, wtedy został opracowany szczegółowy projekt pomnika, ustalono
zadania do wykonania związane z jego budową i sterowaniem, które były realizowane do
następnego spotkaniu Limurgu w dniach 21 – 25.05.2018 r. Nasza rola w projekcie polegała
na stworzeniu aplikacji internetowej oraz zainstalowaniu inteligentnego sterowania
Pomnikiem tak, aby z każdego miejsca na Ziemi można było go uruchomić i obejrzeć na
żywo jego działanie. Pomnik Przyjaźni został posadowiony przed Ratuszem w Limburgu,
jego uroczystego otwarcia i uruchomienia dokonała Pani Lucia Puttrich – minister do spraw
europejskich Hesji i przedstawiciele uczniów. Podczas uroczystości uczniowie z Polski
i Niemiec otrzymali z rąk Pani Minister dokumenty Europass, potwierdzające kompetencje
nabyte w projekcie.
Gośćmi honorowym uroczystości byli także: poseł do Landtagu Joachim Veyhelmann,
Burmistrz Limburga dr Marius Hahn, Przewodniczący Rady Miasta Limburga Michael
Köberle, przedstawiciele partii politycznych zasiadających w parlamencie Hesji – Martin
Raban, Andreas Hofmeister, Tobias Eckert i Sigi Wolf. Gospodarzami spotkania byli
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół: Friedrich – Dessauer – Schule w Limburgu Pan Stefan
Laux i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie – Pan Krystian
Biadacz. Realizacja projektu, a przede wszystkim uroczystość jego otwarcia, bardzo dobrze
przysłużyły się promocji naszego Miasta – Chorzowa w Limburgu i Hesji.

