Освітня програма для студентів
Далека-Близька історія. Про 90-і в інший спосіб.
16 листопада - 16 грудня
Дефіцит товарів, черги, кравчучка, перші банки, червона рута, рагуль, купони, шоколадна біржа, варені джинси,
територія А, демонстрації... Що об’єднує всі ці поняття? З чим вони асоціюються? Чим є історія переломного
періоду 90-х років для народжених у 2000-х, - це недавня історія, яку ще добре пам’ятають їхні батьки, чи
параграф з підручника про історію майже тридцятилітньої давності? У який спосіб зробити історію цього періоду
близькою та цікавою для дітей та підлітків?
Розробляючи освітні програми в Центрі міської історії, працюючи з складними «дорослими» темами, ми завжди
шукаємо просту мову, способи і форми подачі матеріалу, зрозумілі дитячій аудиторії. Цього разу виникла ідея
доєднати до процесу розробки студентів перших років навчання, які ще пам’ятають, як їм викладали у школі
новітню історію України, і мають ідеї, як можна зробити її цікавішою та змістовнішою, виходячи за межі великих
подій та «великих людей».

Опис програми
Програма «Далека-Близька історія. Про 90-і в інший спосіб» передбачає розробку освітнього продукту з
тематичним фокусом на історію 90-х років у Львові. Під час зустрічей будемо шукати альтернативні формати
розмови про минуле, щоб зробити сухий фактологічний матеріал з підручника жвавим та ігровим, а водночас
корисним і пізнавальним для дітей та підлітків. Будемо думати, як у перелік дат та подій включити історії людей,
співучасників та співтворців тих подій, передати їхні настрої та очікування. Шукати способи, як спуститися з
рівня політичної історії до історії повсякднення, олюднити події і включити особисті історії в загальний наратив.
Результатом місячної програми стане карткова асоціативна гра про 90-і роки у Львові для школярів. Ціль гри показати альтернативний формат пізнання історії, що ініціює обговорення та стимулює ставити питання, дає
простір для висловлення власноих думок та інтерпретацій.
Формати
Програма складається з теоретичної та практичної частин. В ній поєднуються теоретичні виклади, зустрічі,
обговорення, аналіз матеріалів, колективна робота, практичні завдання.
І Теоретична частина складається з восьми занять, чотирьох тематичних блоків та передбачає лекції від
експертів, які відбуватимуться у парі зі зустрічами з львів’янами, які поділяться своїми спогадами про 90-ті роки.
Під час лекцій будуть представлені окремі теми, що дасть загальніший контекст історії 90-х років у Львові. У
зустрічах-розмовах з львів’янами, будемо говорити про те, якими для них були останні роки перед розпадом
Радянського Союзу , про їхні переживання, очікування, розчарування, про те, яким було місто і як воно
реагувало на радикальні зміни.
Кожне заняття передбачає взаємодію учасників програми: обговорення, аналіз, підготовку до зустрічей та
опрацювання різних типів матеріалів (тексти, відео матеріали, статті, книги, спогади, фотографії, фільми,
періодика).
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Тематичні блоки:
- Політичні та економічні зміни;
- Мистецтво та культура;
- Інформація та медіа;
- Повсякдення.
ІІ Практична частина
Другий етап, протягом останнього тижня програми – практична робота, розробка карткової гри: категоризація,
систематизація, побудова асоціативного ряду, підбір візуальних матеріалів. Зустрічі з дослідниками та
кураторами Центру, дизайнерами, ілюстраторами.

Програма буде цікавою і корисною, адже учасники:
- будуть вчитись вибудовувати наратив, інтерпретувати події, критично оцінювати факти, процеси, розуміти і
вибудовувати зв’язки;
- пробуватимуть проводити як самостiйне дослідження, так і вчитись колективній роботі, працювати з
історичними даними, ініціювати обговорення тем;
- набудуть знання та навики в організації освітнього процесу, отримають практичний досвід та можливість
застосувати знання на практиці;
- будуть пробувати з великого масиву інформації вибрати зрозуміла і доступне, те, яке буде прочитуватись
цільовою аудиторією;
- братимуть участь у зустрічах та обговореннях з фахівцями, очевидцями подій, дослідниками та
кураторамиЦентру, дизайнерами;
- після завершення програми – отримають сертифікат про участь та, що найголовніше – результат, яким будуть
користуватись вчителі та учні.

Дати
Програма триватиме з 16 листопада по 16 грудня 2016 року.
Заняття відбуватимуться двічі на тиждень (вівторок, четвер), 16:00-17:30
у приміщенні Центру міської історії (Богомольця, 6)
Локація: Центр міської історії (Богомольця, 6): бібліотека, конференц-зал, виставковий простір
Вимоги
Запрошуємо студентів гуманітарних спеціальностей 1-3 курсу. Учасникам будуть надіслані деталі розкладу,
список ресурсів, матеріали до опрацювання ближче до початку програми.
Для участі в програмі потрібно написати короткий мотиваційний лист, в якому вказати, чому Ви хочете взяти
участь в цій програмі і запропонувати свій формат “Розмови про 90-і” в альтернативний шкільному підручнику
спосіб. Заявка повинна містити контактний телефон, електронну пошту, інформацію про місце навчання.
Мотиваційний лист просимо надсилати до 6 листопада 2016 року, координаторці проекту Христині Бойко, на
електронну пошту: kh.boyko@lvivcenter.org.ua
Результати будуть повідомлені 10 листопада.
Участь у програмі є безкоштовною. Програма відбувається в рамках освітньої програми при виставці фотографій
Тадеуша Рольке “Завтра буде краще”
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