EDUKACJA REGIONALNA
cykl POZNAJ TORUŃ
ZAŁOŻENIA
o Projekt pomyślany jako działanie wspólne filii z różnych dzielnic, na rzecz poznawania
miasta „od szczegółu do ogółu” (dom – ulica – dzielnica – miasto)
o Filia 12 (i filia 3) – w odniesieniu do Bydgoskiego Przedmieścia; docelowo: inne filie – w
odniesieniu do swoich dzielnic, na podobnych zasadach
o Idealnie: czas trwania – rok szkolny
CELE
o systematyczne działanie na rzecz edukacji regionalnej, budowania poczucia tożsamości i
przynależności
o poznawanie dziejów mikro społeczności (dom – ulica – dzielnica), historii codzienności,
tworzonej przez torunian dawniej i dziś, jako części wielkiej historii całego miasta
o zdobycie nowej wiedzy o rodzinnym mieście, ugruntowanie i uporządkowanie wiedzy już
posiadanej
o analiza i ocena faktów
o promowanie zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności – poprzez zaangażowanie i
współpracę uczestników (praca w zespołach) pobudzenie identyfikacji z miejscem,
zainteresowania historią i kulturą dzielnicy, prowadzące do zainteresowania przeszłością i
kulturą miasta
o biblioteka jako miejsce integracji
METODY
o wprowadzenie: zajęcia Toruń „w pigułce” – czy wiesz, że…?
o zajęcia nt. historii dzielnicy: topografia, historia, ciekawostki, zabytki, znani ludzie itd.
o spacer / spacery z komentarzem
o praca własna uczestników (stopień trudności odpowiedni do wieku; wybór tematu / wątku,
jego uzasadnienie, poszukiwanie materiału, opis / wypowiedź)
- odkryj / opisz historię domu / ulicy (forma: opis, fotografie, prezentacja)
- przeprowadź wywiad lub opisz ciekawą osobę z najbliższego otoczenia (tekst)
- odkryj i udokumentuj ważne, cenne, ciekawe obiekty / miejsca z najbliższego otoczenia,
uzasadnij wybór (forma: opis, fotografie, prezentacja)

o finał = prezentacja wybranych prac podczas otwartego spotkania dla publiczności,
opublikowanie ich po odpowiednim przygotowaniu na stronie Książnicy (+ nagrody:
książki, fotogramy)
o zakończenie projektu (dot. filii 12) – w ramach Święta Bydgoskiego Przedmieścia (V/VI
2016)
SPIS KONSPEKTÓW:
1. Toruń „w pigułce” – czy wiesz, że…?
2. Toruń jest... jaki? Wizja miasta zależy od Ciebie (na bazie mojej książki o tym tytule)
3. Bydgoskie Przedmieście – dzielnica elit i wojskowych
4. Podgórz, jakiego nie znacie
5. Toruń między wojnami 1920-1939.Opowieść o życiu miasta (na bazie mojej książki o tym
tytule)
6. Zanim powstał Łuk Cezara. O urbanistyce Torunia
7. Od miejscowego potnika po mydlany epizod słynnej kamienicy. Higiena w dawnym Toruniu
8. Przez Wisłę, na Wiśle, nad Wisłą
9. Toruń – pomniki pamięci i niepamięci
10. O burmistrzu, który stracił… głowę (dot. Johanna Gotfrieda Rösnera i wydarzeń tumultu
1724 r.)

