Głównymi celami projektu są:
●

●

●

zwiększenie wiedzy i świadomości młodzieży o lokalnym dziedzictwie kulturowym i podkreślenie jego
wartości historycznej i artystycznej
wypracowanie metod, które będą wykorzystywać animatorzy do przeprowadzania ciekawych zajęć w terenie, które sprawią, że obcowanie z zabytkiem stanie się
atrakcyjną (i przy okazji pożyteczną) formą spędzania
czasu wolnego
integracja młodzieży z Polski i z Niemiec poprzez propagowanie dbałości o wspólne dziedzictwo kulturowe

„Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy”
— idea projektu
Województwo lubuskie obfituje w interesujące zabytki,
z którymi społeczność lokalna nie do końca się identyfikuje. Aby zwiększyć świadomość młodego pokolenia
i pogłębić wiedzę o historii regionu, Fundacja DOBRO
KULTURY, we współpracy z Katedrą Ochrony Zabytków
na Uniwersytecie Europejskim Viadrina przygotowują
polsko-niemiecki projekt edukacyjny. Projekt ten obejmie także część Brandenburgii i Saksonii, które w przeszło wraz z Ziemią Lubuską tworzyły wspólny krajobraz
kulturowy.

Przewidywane materialne rezultaty projektu to:
●

Moje?
Twoje?
Nasze!

●
●
●

tablice dotyczące obiektów, które posiadać będą
wartości edukacyjne, informacyjne i mogą zainteresować turystów
filmy o zabytkach na płytach CD
puzzle, gry, broszury i inne materiały informujące o lokalnym dziedzictwie
publikacja, która będzie dokumentować wszystkie
działania projektowe

Wszystkie powyższe materiały zostaną przygotowane
przez młodych uczestników projektu!
Planowane etapy projektu:
1) Spotkanie wprowadzające do projektu – kwiecień 2013
2) Szkolenie dla animatorów grup*
3) Polsko-niemieckie warsztaty dla dzieci (część teoretyczna i praktyczna)*
4) Spotkanie podsumowujące projekt*
Dalsze informacje: www.moje-twoje-nasze.org
*UWAGA! Termin realizacji powyższych działań jest uzależniony
od pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektu.

transgraniczny projekt
upowszechniania dziedzictwa
kulturowego wśród dzieci i młodzieży

Projekt realizowany przy wsparciu:

Historia rodziny Schoenaich-Carolath i obiektów
znajdujących się na pograniczu polsko-niemieckim
z nią związanych, została wybrana jako temat przewodni
projektu.
Miejsca wybrane do pilotażowej edycji to: Siedlisko
(Carolath), Zabór (Saabor), Bytom Odrzański (Beuthen
an der Oder), Starosiedle (Starzeddel), Gębice (Amtitz),
Miłaków (Milkau), Bad Muskau, Neuzelle, Guben, Forst.
Dążeniem organizatorów jest przygotowanie cyklu
polsko-niemieckich warsztatów dla dzieci i młodzieży. Będą one miały charakter praktyczny – praca
z różnego rodzaju materiałami takimi jak drewno, kamień, gips, marmur, będzie dla młodych uczestników
doskonałym wprowadzeniem w tematykę ochrony
i konserwacji zabytków, a także zaznajomi ich z różnymi
rodzajami rzemiosła.
Oprócz prac manualnych, dzieci wraz z opiekunami
wcielą się w role poszukiwaczy wiedzy historycznej
o swojej miejscowości i zlokalizowanych w niej zabytkach. Efektem działań mają być zaprojektowane przez
młodzież materiały promujące miejscowość.

