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Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Zapomniana przeszłość - wielokulturowe tradycje
Lubelszczyzny” grupa nauczycieli-współpracowników projektu zaproponowała powołanie
szkolnych klubów regionalnych. Zachęcamy Państwa gorąco do założenia w swojej Szkole (po
akceptacji Dyrekcji) klubu pod nazwą: SZKOLNY KLUB ODKRYWCÓW „ŚCIEŻKAMI
PAMIĘCI” Klub taki będzie działał we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN” i
pod auspicjami UNESCO. Wynika to z faktu, że przy Ośrodku działa Regionalna Komisja
UNESCO powołana przez przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO prof. Jerzego
Kłoczowskiego. Komisja Regionalna zajmuje się w szczególności zagadnieniami różnorodności
kulturowej, ochroną dziedzictwa kulturowego i powszechnym dostępem do informacji z
wykorzystaniem nowoczesnych technik w kulturze i edukacji. Celem działalności takiego klubu
będzie odkrywanie dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny (osady, wsi, miasta) ze szczególnym
uwzględnieniem śladów obecności innych kultur oraz ich współistnienia. To wspólne działanie w
wielu miejscach Regionu złoży się na pokazanie kulturowego bogactwa Lubelszczyzny. Każdy klub
ustali samodzielnie szczegółowe cele i program działalności na dany rok szkolny. Proponujemy
następujące formy pracy z młodzieżą w ramach klubu: - zbieranie informacji o starych
cmentarzach, świątyniach, kapliczkach (może też podjęcie opieki?), - docieranie do archiwalnych
fotografii (sprzed 1939 roku), - spotkania z osobami, które pamiętają okres przedwojenny i
dokumentowanie ich relacji (historia mówiona), - organizowanie spotkań i wystaw w szkole lub w
domu kultury. Możliwe są, oczywiście, także inne formy realizacji programu. Ośrodek ze swej
strony oferuje: - bezpłatne spotkania dla opiekunów klubów (2 razy w roku - wiosna i jesień)
poświęcone m.in. wymianie doświadczeń z innymi klubami, wymianie młodzieży, poszerzaniu
wiedzy (wykłady z kultury regionu i kultury mniejszości narodowych), szkoleniom z pisania
projektów itp., - prezentację klubu i jego działań w Internecie oraz w kwartalniku "Obyczaje magazyn międzynarodowy", - promocję najciekawszych działań w mediach lokalnych (Gazeta w
Lublinie, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Radio Lublin, Telewizja Lublin) oraz na specjalnie
zorganizowanych spotkaniach w Ośrodku, - dyplomy dla najbardziej aktywnych klubów,
opiekunów oraz uczniów, - pomoc merytoryczną i organizacyjną. Planujemy również wydanie

publikacji książkowej zawierającej opisy działań prowadzonych przez kluby. Nauczycieli
zainteresowanych taką formą działalności edukacyjnej prosimy o zarejestrowanie klubu według
załączonego formularza.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Żuk

SZKOLNY KLUB ODKRYWCÓW "ŚCIEŻKAMI PAMIĘCI" FORMULARZ
REJESTRACYJNY
1. Imię i nazwisko opiekuna klubu ............................................................................
2. Nazwa i adres szkoły ............................................................................................
3. Adres do korespondencji ............................................................................
4. Data powstania klubu ............................................................................................
5. Ogólny program działań na rok szkolny
2002/2003 .................................................... ........................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................................................................................
.............................................................................................................
6. Przewidywane formy działalności ...................................................................
..................................................................................................................
.......................... ..................................................................................
......... ...............................................................................................
7. Akceptacja Dyrekcji - podpis i pieczęć Dyrektora
...........................................................................................
8. Podpis nauczyciela-opiekuna ...........................................................................................
Nauczyciel otrzyma imienną licencję na prowadzenie klubu pod patronatem UNESCO i Ośrodka
"Brama Grodzka - Teatr NN"
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:
Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” ul. Grodzka 21,
20-112 Lublin

z dopiskiem „Kluby Odkrywców”

