Коли? 14 – 18 серпня (інтенсив), 21-23 серпня (робота над проектом)
Де?
Дитяча бібліотека-філія №4 (вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 10)
Конференц-зал ТЦ "Інтерсіті" (пр. Червоної Калини,62А)
Пекарня "Кримська перепічка" (пр. Червоної Калини, 62а, ТЦ "Інтерсіті"
Центр міської історії (вул. Богомольця, 6)
(детальніше в програмі)
Для кого? мешканці та мешканки Сихова, віком 12-15 років
Запрошуємо мешканців та мешканок мікрорайону Сихів, віком 12-15 років, до
участі в міському учасницькому таборі "Сихів: вподобай та поділись".
Сихів є домом для величезної кількості львів’ян, проте він рідко асоціюється з
містом, яке уявляється у першу чергу як історичний центр. Через пізнання
минулого, розуміння теперішнього і проектування майбутнього цього району
разом з його молодими мешканцями та мешканками Центр міської історії хоче
стимулювати дискусію про різні досвіди Львова. Ми прагнемо надати дітям та
підліткам інструменти для "уявляння" та планування розвитку їхнього району, тим
самим стимулювати їхню відповідальність за місто, а також забезпечити простір
для дискусії між "дитиною-експертом" та експертами-професіоналами:
архітекторами, містопланувальниками, істориками, соціологами тощо. Разом з
дітьми ми хочемо розглянути Сихів як частину Львова, який є цікавим та особливим
районом, "наймолодшим" серед усіх.
Основною метою проекту є розробка разом з дітьми та підлітками бачення
майбутнього Сихова через проведення ними власних досліджень і співпрацю з
професійними науковцями та практиками, яке б сприяло диверсифікації образу
Львова та промоції Сихова.
Програма фокусуватиметься на містоплануванні, розвитку приватних та
громадських просторів, історії та баченнях майбутнього району,. Учасники
вивчатимуть минуле і теперішнє сихівських будівель, будуть ставити питання про те,
хто є акторами та учасниками процесу містотворення, якими є динаміки
щоденного життя та практик, як формуються наші досвіди та уявлення про район
та місто. Ми також прагнемо налагодити спілкування між різними поколіннями
завдяки збору інформації про Сихів у тому числі і через родинні фотоархіви та усні
спогади. Програма стане нагодою для учасників поділитись своїм досвідом та
спільно подумати про альтернативні способи розвитку та промоції окремих
просторів Сихова. У результаті ми хочемо візуалізувати проекти учасників та
учасниць, які базуватимуться на попередньому дослідженні просторів Сихова та
пропонуватимуть бачення їхнього розвитку.

Ми сподіваємося, що освітня програма "Все буде Сихів. Наймолодші про
Наймолодший" допоможе зменшити розрив, який існує між Львовом туристичним
та Львовом як багатоманітним простором з різними і по-своєму цікавими
районами. Ми також переконані, що втілення в освітній практиці принципу
"дитини-експерта" допоможе виховати покоління молодих людей, які знають як та
вміють працювати з простором міста і готові брати на себе відповідальність за
розвиток та втілення власних ідей.
Структура програми:
Програма міського табору складається з 5 інтенсивних зустрічей та розробки
освітнього продукту. Кожного день вміщатиме теоретичну (зустрічі з експертами
та експертками) та практичну частини (польові
дослідження, воркшопи,
прогулянки).
Супровід експертів: Христина Коляса (архітекторка), Оксана Демків
(дизайнерка), Ірина Склокіна (історикиня) Софія Філіпчук (ілюстраторка), Андрій
Левченко (маркетолог).
Умови участі:
- Реєстрація, написання короткого мотиваційного листа:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduh2qvhGsxk6362dmeffjqGTyVoh0n0fttNrFenpb03yiuSQ/viewform

- Відвідання кожного з п’яти днів програми
- Виконання завдань
Участь у програмі є безкоштовною.
Кожному учаснику та учасниці буде забезпечено: навчальний пакет (матеріали),
харчування, супровід експертів, можливість реалізувати спільний освітній продукт.
Програма є частиною освітнього проекту "Все буде Сихів. Наймолодші про
Наймолодший", в рамках літньої школи "Сихів: Простори. Пам яті. Практики". "Все
буде Сихів. Наймолодші про Наймолодший" – освітня програма (літній табір та
осіння школа) з метою дослідження минулого і теперішнього Сихова та розробки
бачень розвитку його окремих просторів
Організатори: Центр міської історії Центрально-Східної Європи за підтримки
Департаменту розвитку Львівської міської ради
За деталями, просимо звертатись до координаторки освітніх програм Центру
міської історії Христини Бойко:
0972099267
kh.boyko@lvivcenter.org
Кількість учасників обмежена
Після реєстрації учасникам буде надіслана детальна програма
Реєстраційна форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduh2qvhGsxk6362dmeffjqGTyVoh0n0fttNrFenpb03yiuSQ/viewform

