
 
Zaproszenie na polsko-niemieckie 

szkolenie dla nauczycieli i animatorów 
 

24-26 października 2014 w Neuzelle / szkolenie 
15 listopada 2014 w Słubicach / podsumowanie 

Szanowni Państwo, 
  
pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na szkolenie dla 
nauczycieli i animatorów, organizowane w ramach 
projektu „Moje? Twoje? Nasze! – dziedzictwo, które 
łączy”. Projekt skierowany jest do osób z obszaru 
przygranicznego. Głównym celem szkolenia jest 
przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych związanych z dziedzictwem kulturowym.  
  

Czy są Państwo zainteresowani takim szkoleniem? 
Chcieliby Państwo odkrywać wraz z młodzieżą 
tajemnice zabytków znajdujących się w naszym 
regionie? Jeśli tak, to zapraszamy do uczestnictwa! 



Koszt: 
Wszelkie koszty związane ze szkoleniem, w tym koszt wyżywienia i noclegów w 
pokojach dwuosobowych z łazienką pokrywają organizatorzy.  Uczestnicy opłacają 
tylko koszty dojazdu. 
 
Struktura, miejsce i potwierdzenie uczestnictwa: 
Część 1 szkolenia odbędzie się w dniach 24-26 października w Neuzelle 
(Brandenburgia, patrz: www.stift-neuzelle.de) i zostanie zorganizowana przez 
Fundację DOBRO KULTURY i Katedrę Ochrony Zabytków Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina, we współpracy ze szkołą Rahn-Schule w Neuzelle. 
Założenie klasztorne w Neuzelle jest od kilku lat restaurowane i doskonale nadaje się 
do prezentacji metod dydaktycznych dotyczących obiektów zabytkowych. 
Część 2 szkolenia odbędzie się 15 listopada w Słubicach, w Collegium Polonicum 
(patrz: www.cp.edu.pl). Osoby, które wezmą udział w obu częściach, otrzymają 
pisemne potwierdzenie uczestnictwa. 
 
Proszę zabrać ze sobą: 
mocne buty, fartuch, odzież na chłodne i deszczowe dni, ręczniki 

Informacje organizacyjne dla uczestników: 



Informacje organizacyjne dla uczestników: 

Program: 
 
24 października 2014, rozpoczęcie: 15:00 w Małej Auli (Campus w Neuzelle), 
zakończenie: ok. 20:00 
 powitanie, zapoznanie się uczestników 
 wykład o tożsamości w regionie przygranicznym 
 omówienie oczekiwań uczestników i programu szkolenia 
 
25 październik a 2014, rozpoczęcie: 9:00, zakończenie: ok. 21:00 
 wykład o tradycyjnych metodach pracy konserwatora 
 warsztaty konserwatorskie (użycie tradycyjnych pigmentów i technik w dzisiejszej 

pracy konserwatora) 
 animacja językowa – jak poprawić dynamikę grupy podczas spotkań 

międzynarodowych? 
 

26 października 2014, rozpoczęcie: 9:00, zakończenie: ok. 18:00 
 Warsztaty z zakresu interaktywnego oprowadzania grup 
 Warsztaty na temat questingu / podchodów 



Informacje organizacyjne dla uczestników: 

Program: 
15 listopada 2014, rozpoczęcie: 10:00 w Collegium Polonicum w Słubicach,  
zakończenie: ok. 16:00 
 prezentacja scenariuszy zajęć i dzielenie się pomysłami 
 dyskusja i ewaluacja szkolenia 
 wręczenie certyfikatów 
 
Zgłoszenie: 
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10 października 2014 za 
pośrednictwem maila (info@dobrokultury.org) lub pocztą na adres: Collegium 
Polonicum, Katedra Ochrony Zabytków, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice. 
 

Uwaga! Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. W związku z tym Państwa 
zgłoszenie będzie wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu. 
 
Tłumaczenie: Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim i niemieckim 
(tłumaczenie konsekutywne). 
 
Dalsze informacje dotyczące projektu: www.moje-twoje-nasze.org 


