Nabór do projektu „Tutejsi - tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”.
Założenia projektu.
Cel projektu:
Projekt ma na celu odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego –
odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców, które przetrwały do dzisiaj w
niezmienionej formie lub w wyniku asymilacji mieszkańców uległy modyfikacji, tworząc nową wartość.
Nie przez przypadek wybraliśmy właśnie Pomorze Zachodnie – to bardzo słabo zbadany etnograficznie
region na mapie Polski. Po zakończeniu II wojny światowej wysiedlono stąd ludność niemiecką (od
pokoleń tworzącą tu swoje dziedzictwo kulturowe), którą zastąpili Polacy przybyli lub przesiedleni z
różnych stron kraju. Chcemy zbadać, w jakim stopniu dokonała się asymilacja kulturowa powojennych
osadników i jakie są dziś jej efekty: czy udało się zbudować zupełnie nową tożsamość lokalną, czy też
budowa tej tożsamości wciąż wspomagana jest tradycją sprzed II wojny światowej.
Adresaci projektu:
Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z gmin wiejskich i
wiejsko-miejskich woj. zachodniopomorskiego. Każda zgłaszająca się szkoła zgłasza nauczyciela
uczącego historii, WOS lub jęz. polskiego oraz zespół badaczy spośród uczniów z klas VI –VIII (łącznie
nie więcej niż 15 osób).
Etapy projektu:
Pierwszym etapem projektu jest szkolenie dla nauczycieli zgłoszonych do projektu, które odbędzie się
w dniach 29-30 września 2018 r. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k.
Międzyzdrojów. Celem szkolenia, realizowanego w formie wykładów i warsztatów jest zapoznanie
nauczycieli z założeniami projektu oraz przekazanie im niezbędnej wiedzy, aby przygotować ich do
pracy terenowej z uczniami. Szkolenie poprowadzą wykwalifikowani trenerzy i naukowcy, m.in. z
Uniwersytetu Poznańskiego i Polskiej Akademii Nauk.
Drugim etapem projektu będą pozalekcyjne badania terenowe realizowane przez uczniów w
październiku. Młodzież – pracując w ramach zajęć pozalekcyjnych w kilkuosobowych grupach –
przeprowadzi na terenie swojej gminy działania dokumentujące/promujące lokalne dziedzictwo
kulturowe. Uczniowie za pomocą różnych technik multimedialnych zgromadzą różnorakie dane (np.
wywiady z ciekawymi ludźmi, dokumentację filmową i fotograficzną), co niewątpliwie będzie
wymagało szeregu interakcji społecznych. Przełoży się to na integrację społeczności lokalnej i

zaangażowanie w projekt innych niż młodzież szkolna grup społecznych. Zbiory zgromadzone przez
uczniów, po weryfikacji merytorycznej w wykonaniu nauczycieli i ekspertów Fundacji, zostaną
opublikowane za pomocą nowych mediów zarówno na stronach internetowych szkoły/gminy, jak i na
głównej stronie projektu. Efekty badań terenowych, stanowiących kształcącą i wymagającą
pomysłowości przygodę, zostaną zarejestrowane i udostępnione przy wykorzystaniu nowych mediów.
Tym samym, dzięki projektowi, społeczności lokalne Pomorza Zachodniego zyskają atrakcyjne, ogólnie
dostępne za pomocą Internetu, materiały promujące lokalne dziedzictwo kulturowe. Podsumowaniem
badań robionych przez uczniów będzie Konferencja Młodych Naukowców, która wstępnie planowana
jest na grudzień 2018 r. w CWM Grodno i na której będą mogli oni zaprezentować swoje zbiory.
Zaproszone będą na nią wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Zgromadzone materiały posłużą
do całościowego spojrzenia na badane zagadnienia oraz formułowania wniosków przydatnych w
kolejnych przedsięwzięciach naukowych lub kulturalnych.
Trzeci etap projektu będą to działania warsztatowe służące wzmocnieniu potencjału zespołów
muzycznych, teatralnych, kół gospodyń wiejskich bądź innych podmiotów, których istnienie i
działalność zostanie ujawniona w wyniku dwóch pierwszych etapów projektu.
Wartość projektu (efekty jakościowe i rzeczowe):
a) Wyposażenie nauczycieli, a za ich pośrednictwem uczniów, w wiedzę i umiejętności
pozwalające na prowadzenie badań terenowych, ocenę zebranych materiałów badawczych
oraz ich odpowiednią obróbkę edycyjną (nie tylko w ramach niniejszego projektu, ale również
w ramach dalszych zajęć);
b) Rejestrowanie, dokumentowanie i archiwizowanie materialnych i niematerialnych
przejawów dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn Pomorza Zachodniego (wiosek, gmin,
mikroregionu) oraz uchronienie ich od zapomnienia;
c) Wzmacnianie tożsamości lokalnej, poczucia dumy z przejawów lokalnych i regionalnych
kultur, budzenie świadomości swojego pochodzenia;
d) Integracja międzypokoleniowa, wzmocnienie więzi rodzinnych i środowiskowych;
e) Zebrane materiały mogą umożliwić prowadzenie dalszych badań naukowych, dotyczących
powstawania lokalnej tożsamości kulturowej ziem Pomorza Zachodniego;
f)

Wzmocnienie i rozwinięcie zaobserwowanych, często odkrytych w wyniku realizacji projektu,
„zjawisk” kulturowych poprzez zapewnienie odpowiednich działań warsztatowych, służących
zwiększeniu potencjału tych grup oraz zapewnienie odpowiedniej promocji;

g) Certyfikaty dla nauczycieli po zakończeniu projektu, otrzyma stosowny certyfikat,
potwierdzony przez Instytut Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Akademii Nauk (patrona
merytorycznego projektu);
h) Dodatkową wartością projektu będzie podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników
projektu, zarówno uczniów jak i nauczycieli;
i)

Ważnym efektem będzie także promocja szkoły oraz gminy w skali regionu i całego kraju.

Udział w projekcie będzie wspaniałą przygodą dla uczniów i może zaowocować nowymi formami zajęć
pozalekcyjnych. Efektem uczestnictwa może być aktywizacja młodzieży w działaniach lokalnych, a
także chęć zaangażowania się w inne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, historycznym lub
obywatelskim (co zaprocentuje w przyszłości większą świadomością młodych ludzi jeśli chodzi o
przeszłość ich małych ojczyzn, otwartością na wyzwania, wzrostem kreatywności itp.). To także sposób
na ciekawe i aktywne spędzenie wakacji.
Jak się zgłosić do projektu?
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, dołączonego na stronie i
wysłanie go na adres Fundacji: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa. Uprzejmie prosimy także o
napisanie kilku słów (maksymalnie 10 zdań) o motywacjach związanych z chęcią wzięcia udziału w
projekcie np. w formie krótkiego listu intencyjnego i dołączenie go do Formularza Zgłoszeniowego. W
procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 15 szkół z 15 gmin województwa zachodniopomorskiego. W
dniach 29- 30 września w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów
odbędzie się szkolenie dla nauczycieli z zakwalifikowanych szkół. Natomiast z gminami zostaną
podpisane stosowne umowy o współpracy.

Harmonogram realizacji projektu
20 sierpnia – 14 września 2018

Rekrutacja szkół do projektu, przesłanie materiałów informacyjnych do
gmin.

14 września 2018

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do projektu.

19- 25 września 2018

Przygotowanie i podpisanie ze szkołami umów o współpracy dot. realizacji
projektu.

29-30 września 2018

Szkolenie metodyczne w CWM Grodno dla 15 nauczycieli.

1 października- 16 listopada 2018 Badania terenowe prowadzone przez uczniów pod opieką nauczyciela w
swoich środowiskach lokalnych (kilka wiosek, gmina).
15 – 20 listopada 2018

I etap weryfikacji materiałów zebranych przez uczniów w ramach badań
terenowych -na etapie szkoły, ich wstępne opracowanie i przesłanie do
weryfikacji eksperckiej.

20- 30 listopada 2018

II etap weryfikacji materiałów zebranych przez uczniów - na poziomie
eksperckim, wniesienie uwag, uzupełnienia, odesłanie materiałów (do
21.11.2018 r). Dodatkowo wyodrębnienie zespołów, organizacji podmiotów
z każdej z gmin i ich zakwalifikowanie do dalszych działań warsztatowych,
służących wzmocnieniu ich potencjału instytucjonalnego.

1 - 13 grudnia 2018

Ostateczne opracowanie wyników badań przez uczniów po uwagach
ekspertów.

14 grudnia 2018

Konferencja młodych naukowców w CWM Grodno.

14 - 31 grudnia 2018

Dodatkowa obróbka graficzna, skład i zamieszczenie wyników badań na
stronach internetowych, przekazanie materiałów ekspertom do ich dalszych
prac n`aukowych, itp.

15 listopada - 16 grudnia 2018

III etap projektu - Działania warsztatowe służące wzmocnieniu potencjału
zespołów muzycznych, teatralnych, kół gospodyń wiejskich bądź innych
podmiotów, których istnienie i działalność została ujawniona w wyniku
dwóch pierwszych etapów projektu.

16 - 31 grudnia 2018

Podsumowanie, rozliczenie projektu, złożenie sprawozdania.

