Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy
oferuje

Studium wiedzy o Pomorzu
o specjalności: Animacja społeczno-kulturalna środowiska
lokalnego
Dla kogo to studium:
dla osób zainteresowanych animacją społeczno-kulturową środowiska lokalnego,
budowaną na fundamencie znajomości historii Kaszub/Pomorza oraz potencjału
kulturotwórczego regionu, a zatem dla:
 lokalnych liderów i animatorów
 miłośników regionu,
 przedstawicieli instytucji oświaty i kultury (szkoły, przedszkola, biblioteki, domy
kultury), samorządów lokalnych (pracownicy gminy, radni, sołtysi), stowarzyszeń i
fundacji oraz grup nieformalnych (KGW, itp.).

Cel studium:
- zwiększenie wiedzy pomorskich liderów i animatorów na temat historii i zróżnicowania
kulturowego ich regionu;
- zwiększenie wiedzy na temat bogactwa kulturowo-przyrodniczego Pomorza;
- nabycie i udoskonalenie kompetencji oraz umiejętności z zakresu funkcjonowania
społeczności lokalnych;
- nabycie i udoskonalenie kompetencji oraz doświadczenia w zakresie animacji społecznokulturowej środowisk lokalnych.

Sposób realizacji:
Studium będzie realizowane systemem stacjonarno-zaocznym w formie 5 zjazdów
piątkowo-sobotnich, co 2 tygodnie, w okresie od października do grudnia 2017 r. (łącznie
80 godzin)
Zajęcia będą rozpoczynały się w piątek o godz. 16.30 a zakończą się w sobotę o godz.
18.00.

Miejsce realizacji:
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy lub inny ośrodek – w zależności od miejsca
zamieszkania.

Odpłatność za udział:
600,00 zł od uczestnika (5 zjazdów x 120,00 zł.) jako częściowe pokrycie wszystkich
kosztów. Studium uzyskało dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
KUL wystawia faktury na wskazane osoby lub instytucje.

Kontakt:
Koordynator projektu
Marek Byczkowski
tel. 601-990-040
e-mail: marek.byczkowski@kul.org. pl

W programie studium m. in. tematyka:
I. Wielokulturowe Pomorze wczoraj i dziś – historyczne oraz współczesne wyzwania
społeczne i kulturowe naszych ziem.
Forma zajęć: wykład, warsztat i dyskusja.
II. Perły kulturowo-przyrodnicze Pomorza – o pomorskiej literaturze i sztuce ludowej,
rękodziele artystycznym, o ginących zawodach, folklorze, obrzędach, zwyczajach,
tradycjach muzyczno-tanecznych i kulturze popularnej, architekturze, budownictwie
regionalnym, krajobrazie i przyrodzie.
Forma zajęć: krótkie wykłady wprowadzające + warsztaty rękodzielnicze.
III. Społeczności lokalne Pomorza – jakie są i czego potrzebują? O aktywności
obywatelskiej i diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnych oraz potencjału
kulturotwórczego.
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowa.
IV. Jak rozwijać nasze społeczności lokalne? O metodach i technikach animacji społecznokulturalnej środowiska lokalnego, o roli i kompetencjach animatora oraz o budowaniu
partnerstw lokalnych.
Forma zajęć: zajęcia praktyczne, studia przypadków, wymiana doświadczeń, udział w
wydarzeniach organizowanych przez współuczestników.

Metodyka zajęć:
-spotkania/zajęcia będą realizowane zgodnie z metodami powszechnymi dla uniwersytetów
ludowych, tzn. będą się charakteryzowały „żywym słowem”, interakcją, partnerskimi
relacjami, poczuciem wspólnoty, uczeniem przez działanie i doświadczenie, domową
atmosferą oraz wspólnym śpiewaniem i graniem (przywozimy posiadane instrumenty).

Forma zajęć:
Realizacja zajęć w małej (16-osobowej) grupie, przewaga zajęć warsztatowo-praktycznych,
posiłki przy wspólnym stole, nocleg w miejscu realizacji zajęć pozwala na podstawie
wieloletnich doświadczeń Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, na samoistne stworzenie
osobliwej przestrzeni do rozwoju osobistego poprzez bezpośredni kontakt, otwarte
rozmowy, wymianę doświadczeń zarówno pomiędzy samymi uczestnikami, jak i
prowadzącymi zajęcia.
Obecność na poszczególnych pięciu zjazdach jest równoznaczna z zaliczeniem studium
i upoważnia do otrzymania stosownego dyplomu.

Organizator zapewnia:
Realizację programu, tj. przeprowadzenie zajęć objętych planem przez kompetentnych,
otwartych, partnerskich i doświadczonych (w edukacji dorosłych) nauczycieli, niezbędne
materiały , wyżywienie ( w piątek: podwieczorek, kolacja, ciastka + kawa w przerwach, w
sobotę: śniadanie, obiad, kolacja, ciastka i kawa w przerwach) oraz nocleg w pokojach 2-3
osobowych z łazienką.

Zapraszamy do udziału w studium, a potem „rozkręcania” swojego
lokalnego świata.
- Marek Byczkowski
Koordynator Projektu

