SZTUKA NA KÓŁKACH 2017
* WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA *

W ramach edycji projektu Sztuka na kółkach – 2017 ogłaszamy nabór na obozy wolontariackie,
które odbędą się w Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy.
I turnus – 15-17.09.2017
II turnus – 22-24.09.2017
Do udziału w obozach zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, które są zainteresowane tematem dziedzictwa kulturowego, edukacją o dziedzictwie oraz animacją kulturalną. UWAGA:
warunkiem udziału w obozie jest zobowiązanie do późniejszego przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w zabytku ze swojej okolicy dla grup szkolnych albo mieszkańców. Zapewniamy wszelką
pomoc organizacyjną oraz merytoryczną w realizacji tego przedsięwzięcia. Program obozów
jest pomyślany tak, aby jak najlepiej przygotować wolontariuszy do prowadzenia zajęć o oraz
w oparciu o lokalne dziedzictwo.
Program obozu
PIĄTEK
1) W labiryncie pojęć – dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz jego przykłady
i lokalne zasoby.
2) Dlaczego dziedzictwo kulturowe jest ważne?
3) Metody opieki i ochrony nad zabytkami.
4) Jak nowocześnie edukować o dziedzictwie i zainteresować nim młodych? – metody, narzędzia, przykłady praktyczne.
5) Zwiedzanie Zamku i ćwiczenia w jego obrębie.
6) Dziedzictwo w praktyce – testujemy gry i zabawy związane z dziedzictwem, integrujemy się.
SOBOTA
1) Dziedzictwo okiem profesjonalistów i praktyków – spotkania z muzealnikiem, konserwatorem
zabytków, menadżerem kultury i przewodnikiem, którzy zdradzą tajniki swej pracy, powiedzą
na co zwrócić uwagę jeśli chodzi o dziedzictwo i podzielą się różnymi cennymi wiadomościami
i spostrzeżeniami.
2) Jak prowadzić edukację o dziedzictwie regionalnym? – metody i narzędzia.
3) Doświadczenia Sztuki na kółkach – zajęcia terenowe w kościele w Niedzicy, Frydmanie lub
Dębnie Podhalańskim.
4) Na tropach Białej Damy i skarbu Inków – wieczorna twórcza praca integracyjna polegająca
na przygotowaniu questów oraz mini-wystawy dotyczącej dziedzictwa.
NIEDZIELA
1) Wielkie testowanie wyników obozu – wolontariusze w akcji.
2) Podsumowanie obozu.

Zapewniamy
• bezpłatne dwa noclegi (piątek/sobota, sobota/niedziela) w obrębie kompleksu zamkowego
w Niedzicy,
• materiały edukacyjne wykorzystywane w trakcie obozu, a także do samodzielnego prowadzenia warsztatów w zabytkach,
• pomoc merytoryczną i organizacyjną w przeprowadzeniu warsztatów w lokalnych zabytkach,
• wyżywienie,
• ubezpieczenie,
• pomoc logistyczną w dotarciu do Niedzicy,
• potwierdzenie udziału w obozie.
Ilość miejsc ograniczona. Na każdy obóz zapraszamy po 20 osób. O zakwalifikowaniu na listę
uczestników decyduje kolejność zgłoszeń (listę zamykamy 16 VIII 2017). Rozpoczęcie
obozu jest planowane w piątek ok. godziny 11. Zakończenie w niedzielę ok. godziny 15.
Zainteresowanych prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres:
plenerownia@gmail.com o tytule: WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA,
który można pobrać ze strony www.sztukanakolkach.pl
Organizator: Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Partnerzy: Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, Fundacja Plenerownia
Projekt jest realizowany w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

