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“Heritage in Celem projektu“Heritage in Motion” (Dziedzictwo 

w ruchu) jest promocja wiedzy o szeroko pojmowanym 

dziedzictwie, zarówno w wymiarze lokalnym jak i europejskim. 

Poprzez zachowanie różnych form dziedzictwa kulturowego 

dbamy o wartościktóre które są podstawowym elementem 

rozwoju społeczeństwa europejskiego. Rok 2018, kiedy 

rozpoczęliśmy nasz projekt, był Europejskim Rokiem 

Dziedzictwa Kulturowego (Decyzja [UE] 2017/864): “Celem 

Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest zachęcenie 

do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa 

kulturowego jako wspólnego dobra oraz do wzmocnienia 

poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny”.  

Celem działań projektowych jest współpraca z osobami 

starszymi i seniorami nad wyznaczeniem ścieżek dziedzictwa 

oraz promowanie tychże ścieżek. Zarówno wypracowane 

ścieżki jak i prezentacja działań z osobami strszycmi, znajdzą 

się w przewodniku metodycznym, opisującym sposoby 

zachęcania do aktywności osoby dorosłe i starsze. W 

przewodniku opiszemy również sposoby odkrywania i 

poznawania dziedzictwa swojego miejsca zamieszkania, 

regionu, kraju i Europy. W czasie pracy z głównymi 

odbiorcami projektu będziemy stostowali innowacyjne 

metody nauczania obejmujące metodykę nauczania 

kontekstowego; nauczania odwróconego, pracę metodą 

projektu; wykorzystania ICT. Otwarta edukacja, a także 

innowacyjne metody pracy zespołowej, charakterystyczne 

dla ery cyfrowej, powinny odgrywać zasadniczą rolę w 

dzisiejszym społeczeństwie. Poprzez nasze działania chcemy 

zapewnić grupie starszych osób możliwość kształcenia przez 

całe życie, a tym samym przczynimy się do ich aktywności. 

Projekt przyczyni się do tworzenia społeczeństw 

zintegrowanych i włączających, co z kolei umożliwi aktywny 

udział w demokratycznym życiu społecznym. Tym samym 

promuje ideeę programu Erasmus +. 
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“Heritage in Motion" – 

“Dziedzictwo w ruchu" -

promujemy dziedzictwo na 

poziomie lokalnym i 

europejskim. Dziedzictwo 

kulturowe przenika nasze 

życie i społeczeństwo. To 

coś, co nas łączy i pozwala 

zrozumieć miejsca, w 

których żyjemy. 
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Celem głównym projektu jest promowanie wśród osób starszych 

wartości związanych z europejskim dziedzictwem kulturowym. 

Europejski wymiar projektu jest widoczny z dwóch perspektyw: 

projekt jest realizowany przez czterech partnerów europejskich 

(Hiszpania, Islandia, Chorwacja i Polska), a z drugiej strony 

działania projektowe są zaadresowane do bardzo szerokiego 

kręgu starszych odbiorców i wspomoże proces dzielenia się, 

przekazywania i odkrywania przez społeczeństwo osób starszych 

wspólnego dziedzictwa kulturowego. 

Uczestnicy działań projektowych staną się dla swoich 

rówieśników swoistym łącznikiem dostępu do europejskiego 

dziedzictwa. Celem projektu jest nie tylko nawiązanie więzi i 

uznanie wspólnego bogactwa kulturowego, ale także 

podkreślenie wartości (różnorodności) kulturowej. 

Cel 

ANALIZY I BADANIA 

Mapowanie zasobów dziedzictwa i przeprowadzenie ankiety 

na temat zainteresowania dziedzictwem osób w wieku 50+. 

Spojrzymy na dziedzictwo kulturowe z punktu wiedzenia 

osoby starszej, przeanalizujemy aktualną ofertę oraz jej 

dostępność. 

Wyniki mapowania będą pokazywać obecną sytuację w 

krajach partnerskich pod kątem wartości dziedzictwa 

kulturowego dla seniorów. 

PROGRAM SZKOLENIOWY 

Opracowanie programu szkoleniowego oraz jego pilotaż. W 

programach szkoleń adresowanych dla osób starszych 

wprowadzimy innowacyjne techniki pracy z osobami 

dorosłymi. Program zostanie opracownay przez trenerów. Po 

szkoleniu nasi uczestnicy wspónie przygotują aktywne szlaki 

dziedzictwa. 

RESEARCH ROUTES 

Każdy kraj uczestniczący w projekcie przygotuje ofertę 

lokalnych ścieżek dziedzictwa, które zostaną opublikowane 

na stronie internetowej projektu. 

Działania 

Innowacyjne techniki szkolenia 

osób dorosłych i starszych. 

Celem projektu jest nie tylko 

nawiązanie więzi i uznanie 

wspólnego bogactwa 

kulturowego, ale także 

(podkreślenie) wartości 

(różnorodności) kulturowej. 
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Rezultaty 

Opracowane szlaki dziedzictwa kulturowego będą promować 

aktywność osób starszych, jednocześnie zwiększając ich 

zainteresowanie odkrywaniem europejskiego dziedzictwa. 

Przewodnik metodyczny 
Przygotujemy przewodnika metodycznego, obejmującego 

innowacyjne metody pracy z dorosłymi i starszymi oraz sposoby 

ich aktywizacji jako interpretatorów dziedzictwa.  

Przewodnik, do pobrania ze strony internetowej projektu, 

będzie dostępny do wykorzystania w dowolnym kraju 

europejskim; dodatkowo określi niezbędne wytyczne i 

zalecenia dotyczące wdrożenia go w innych instytucjach. 

Ponadto, w przewodniku opiszemy sposóby realizacji działań 

projektowych. Opiszemy relacje miedzypokoleniowe, które 

nawiążą się podczas realizacji projektu. Opiszemy, jak osoby 

starsze dzieliły się swoją historią, wiedzą i doświadczeniem ze 

innymi odbiorcami projektu.  

Przewodnik zawierać będzie następujące zagadnienia: 

 Innowacje metodologiczne w zakresie kształcenia 

dorosłych. 

 Europejskie dziedzictwo kulturowe i jego rola w edukacji 

dorosłych i osób starszych. 

 Osoby starsze jako “przkaźnicy” i interpretatorzy przeszłości. 

 Aktywne  ścieżki europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

 Rekomendacje.  

 

Aktywne szlaki dziedzictwa 

kulturowego będą 

zachęcać osóby starsze do 

aktywności, a tym samym 

zwiększą ich 

zainteresowanie do 

odkrywania i poznawania 

europejskiego dziedzictwa 

Piewsze spotkanie międzynarodowe 

Projekt realizowan jest przez: Uniwersytet Permanentny w Alicante, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Reykjawiku, Uniwersytet Otwarty w 

Zagrzebiu oraz Towarzystwo Demoratyczne Wschód. Pierwsze 

spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich odbyło się w 

Alicante (Hiszpania) w dniach 21-22 listopada 2018 r. 
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Organizacje partnerskie 

SPOTKANIA EKSPERTÓW 

W każdym z krajów partnerskich odbędzie się spotkanie z Komisją Ekspertów - osób 

profesjonalnie zaangażowanych w podtrzymywanie i promowanie dziedzictwa. Zadaniem 

Komisji będzie ocena zaplanowanych działań oraz doprecyzowanie, czym jest i jakie 

obszary tematyczne obejmuje termin „dziedzictwo”.  

MAPOWANIE 

Dokonamy mapowania zasobów dziedzictwa w kontekście osób starszych. W wyniku 

mapowania ukażemy aktualną sytuację w krajach partnerskich co do wartości 

dziedzictwa kulturowego (dla ponad 50 osób, obywateli Europy). 

Nadchodzące działania 

Uniwersytet Permanentny w Alicante 

Hiszpania 

Kontakt: Marian Alesón Carbonell 

upua.internacional@ua.es 

web.ua.es/upua 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Reykjaviku 

Islandia 

Kontakt: Ingibjörg Rannveig Guðlaugsdóttir 

Ingibjorg.rannveig@gmail.com 

www.u3a.is 

Towarzystwo Demokratyczne Wschód 

Polska 

Kontakt: Aleksandra Kujawska 

akujawska@tdw.org.pl 

www.tdw.org.pl 

Uniwersytet Otwarty w Zagrzebiu 

Chorwacja 

Kontakt: Tihomir Žiljak 

tihomir.ziljak@pou.hr 

www.pou.hr 

https://www.heimheritage.eu/ 
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