WIEM COŚ WIĘCEJ O POZNANIU” - WARSZTATY HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Wiem coś więcej o Poznaniu” to przedsięwzięcie TMMP adresowane do dzieci i młodzieży uczęszczających do poznańskich szkół, mające na celu ukazanie
i przybliżenie im walorów kulturalnych, historycznych oraz krajoznawczych Poznania i Wielkopolski, a także wpajanie zachowań ekologicznych i kształtowanie
postaw patriotycznych w duchu dumy z dorobku kulturalnego Miasta i regionu.
Pomysł Warsztatów narodził się w roku 2006, a ich pomysłodawcami była śp. mgr Barbara Polarczyk - wieloletnia Kierowniczka Biura TMMP
oraz Krzysztof Gmerek, Koordynator Warsztatów Edukacyjnych TMMP. Najkrócej rzecz ujmując Warsztaty stanowią asumpt do poszerzania przez uczniów,
przy ścisłym współdziałaniu z ich nauczycielami, wiedzy własnej na temat Poznania i Wielkopolski, a także podwyższania świadomości konieczności ochrony
i zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, zwłaszcza w aspekcie przynależności Polski do zjednoczonej Europy
i wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesność. Działania warsztatowe mają na celu wyćwiczenie umiejętności przekazywania innym piękna i uroków regionu,
jak też wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez ułatwianie uczniom z różnych grup społecznych, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu
do zabytków Miasta i Wielkopolski. Stwarzają one bodźce pedagogiczne do rozwoju indywidualnego i pracy twórczej. Cele owe realizowane są poprzez
przybliżanie uczniom ciekawych, częstokroć mało znanych zabytków oraz miejsc, stanowiących o uroku naszego Miasta i regionu. Umożliwia to uczestnikom
odbywanie swego rodzaju podróży w czasie i przestrzeni, która poprzez ukazanie kilkunastu ciekawostek, być może zaintryguje i dodatkowo zainspiruje uczniów
do własnych poszukiwań i dociekań na temat dziejów Grodu Przemysła i Wielkopolski, a tym samym zachęci do poszerzania wiedzy własnej. Metody edukacyjne
są w tym przypadku typowo warsztatowe i bazują na bezpośrednim, i jak najpełniejszym, kontakcie uczestnika z danym obiektem zabytkowym, eksponatem
czy fachowcem z danej dziedziny, mogącym poprzez rozmowę i dyskusję przekazać mu możliwie jak najwięcej informacji z tematyki objętej danymi zajęciami
warsztatowymi.
Reasumując: „Wiem coś więcej o Poznaniu” to warsztaty z zakresu historii, krajoznawstwa i ekologii, odbywające się w obrębie administracyjnym Poznania
i niektórych rejonów Wielkopolski, z uwzględnieniem m. in. takich elementów jak geografia, muzealnictwo czy historia architektury. Integralną częścią
Warsztatów jest Konkurs Warsztatowy na najciekawszą pracę będącą relacją, wspomnieniem lub swego rodzaju impresją odnoszącą się do tematyki zajęć,
w których uczeń uczestniczył. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. W roku 2017 TMMP organizuje XI Edycję
Warsztatów. W 11 do tej pory zorganizowanych Edycjach odbyło się 140 Warsztatów, w których udział wzięło bez mała 5000 uczniów, z ponad 40 szkół
podstawowych, ponadpodstawowych oraz średnich z terenu Poznania. W latach 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 i 2017 TMMP uzyskało dofinansowanie Warsztatów
ze środków publicznych Miasta Poznania przekazanych w drodze konkursu, a zadanie publiczne, w ramach którego zostały one zorganizowane, zostało uznane
przed Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania za wykonane. Udział w Warsztatach uczniów oraz ich nauczycieli - opiekunów jest w pełni darmowy. Warsztaty
Edukacyjne TMMP cieszą się dużym powodzeniem wśród ich uczestników i są niezwykle pozytywnie oceniane zarówno przez samych uczestników - uczniów
poznańskich szkół, jak też przez ich rodziców i opiekunów. Koordynatorem Warsztatów TMMP oraz ich współpomysłodawcą jest Wiceprezes TMMP Krzysztof
Gmerek.
Zdjęcia:
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Tabl.4: 1. Warsztaty w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu. 2. Uczestnicy Warsztatów podczas wycieczki autokarowej do Jaracza.
3. Quiz dla uczestników Konkursu Warsztatowego podczas Finału VI Edycji Warsztatów – Sala Biała Urzędu Miasta Poznania. 4. Jubileusz 80-lecia Konkursu Historycznego oraz
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