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ORGANIZACJE PARTNERSKIE  

Uniwersytet Permanentny w Alicante  

Hiszpania  

Kontakt: Marian Alesón Carbonell 

upua.internacional@ua.es 

http://web.ua.es/upua 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Reykjaviku  

Islandia 

Kontakt: Ingibjorg Gudlaugsdottir 

ingibjorg.rannveig@gmail.com 

http://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 Ziljak 

tihomir.ziljak@pou.hr 

www.pou.hr  

Promocja aktywnych ścieżek odkrywania 

dziedzictwa kulturowego będzie służyć 

zwiększeniu aktywności osób starszych i 

dorosłych. W ten sposób chcemy ożywić ich 

zainteresowanie odkrywaniem europejskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

REZULTATY  

Przygotujemy przewodnik metodyczny, który 

zostanie udostępniony na stronie internetowej 

projektu HeiM. Przewodnik będzie ogólnie 

dostępny, do wykorzystania we wszystkich 

krajach europejskich. Znajdziemy w nim 

wskazówki dotyczące pracy z osobami starszymi 

dorosłymi, opisane metody pracy, gotowe do 

zastosowania w praktyce.  

Zaprezentowane materiały będą pobudzały 

osoby starsze i dorosłe do poszerzania swojej 

wiedzy. Będą także inspirowały do dzielenia się 

wiedzą i doświadczeniem z młodszym 

pokoleniem, swoją historią, wiedzą zdobytą 

podczas budowania aktywnych ścieżek 

dziedzictwa kulturowego. 

Przewodnik zawierać będzie: 

 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.  

PRZEWODNIK METODYCZNY  
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„Dziedzictwo w ruchu”(„Heritage in Motion”) 

to projekt, w ramach którego będziemy 

promować wiedzę o kulturowym dziedzictwie 

lokalnym i europejskim. Celem naszych 

działań jest zachowanie właściwych dla 

społeczności wartości, które mają wpływ na 

rozwój całego społeczeństwa europejskiego.  

Podczas realizacji projektu będziemy rozwijać 

i wprowadzać innowacyjne metody 

nauczania wykorzystujące doświadczenie, 

umiejętności i aktywność osób dorosłych i 

starszych. Wykorzystamy technologie 

informacyjno-komunikacyjne, Internet, 

platformy edukacyjne., ponieważ uważamy, 

że otwarta edukacja powinna odgrywać 

zasadniczą rolę w dzisiejszym społeczeństwie. 

Poprzez nasze dzia łania będziemy 

propagować założenia Europejskiego Roku 

Dziedzictwa Kulturowego (Decyzja [UE] 

2017/864): “Celem Europejskiego Roku 

Dziedzictwa Kulturowego jest zachęcenie jak 

największej liczby osób do odkrywania i 

poznawania europejskiego dziedzictwa 

kulturowego jako wspólnego dobra oraz do 

wzmocnienia poczucia przynależności do 

wspólnej europejskiej rodziny”. 

PROJEKT 

Priorytetem działań projektowych jest 

promowanie wśród osób dorosłych i 

starszych wartości związanych z 

dziedzictwem kulturowym. Nasze działania 

będą realizowane we współpracy z 

organizacjami partnerskimi z innych krajów 

europejskich: Hiszpanii, Islandii, Chorwacji. 

Wyniki zaprezentujemy w szerokim gronie 

europejskich odbiorców. Chcemy dzielić się 

nabytą wiedzą i nowymi metodami 

kształcenia osób starszych i dorosłych 

polegającymi na wspólnym odkrywaniem 

dziedzictwa europejskiego. Poprzez 

działania i wyniki pracy w projekcie, chcemy 

pokazać wspólnotę europejskiego 

bogactwa kulturowego i jego wartość w 

różnorodności. 

CEL  AKTYWNOŚCI  

ANALIZY I BADANIA 

W ramach edukacji osób dorosłych i starszych 

będziemy analizować, gromadzić, łączyć i 

szukać wspólnych relacji, związków między 

dostępnymi  zasobami  dz iedz ic twa 

kulturowego w kontekście edukacji osób 

dorosłych i starszych. Wyniki naszej pracy będą 

odzwierciedlać obecną sytuację w krajach 

partnerskich pod względem wartości jakie 

przedstawia dziedzictwa kulturowe dla 

seniorów. 

PROGRAM SZKOLEŃ 

Wprowadzimy nowoczesne metody szkolenia 

osób dorosłych i starszych. Uczestnicy zajęć 

zdobędą nowe umiejętności, które będą mogli 

wykorzystać w zdobywaniu nowej wiedzy oraz 

podczas przygotowania aktywnych szklaków 

poznawania dziedzictwa kulturowego.  

ŚCIEŻKI BADAWCZE 

Zespoły badawcze, w skład których wejdą 

osoby starsze i dorosłe oraz eksperci projektu, 

przygotują we wszystkich krajach partnerskich, 

ścieżki dotyczące dziedzictwa, które zostaną 

opublikowane na stronie internetowej 

projektu. Chcemy, żeby dostęp do nich miało 

jak najszersze grono odbiorców. 


