
 

 

 

Warsztaty dla organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa – projektowanie działań edukacyjnych  
w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe 

Prowadzące: Paulina Kobza, Anna Czyżewska  

Godzina  Tematyka  

 

9:30–10:00 

Wprowadzenie  
 Powitanie uczestników 
 Wprowadzenie do warsztatów, przedstawienie programu spotkania 
 Przedstawienie osób uczestniczących 

 

10:00–10:20 

Integracja 
 Wskaż najbardziej niedoceniany Twoim zdaniem zabytek lub element 

dziedzictwa w województwie i zaznacz na mapie 
 Co to za miejsca? – rozmowa 
 Specyfikacja dziedzictwa w województwie/regionie 

 

 

10:20–11:15 

EDD 2019 
 Kilka słów o Europejskich Dniach Dziedzictwa  

(czym są, a także – jakie są korzyści z uczestnictwa) 
 Hasło przewodnie „Polski splot” – jak je rozumieć?  

– „ćwiczenie z ramkami” na wielość interpretacji 
 „Polski splot” – dyskusja nad tym, jak można rozumieć to hasło 
 Przedstawienie zasad organizowania wydarzeń w ramach EDD oraz identyfikacji 

wizualnej EDD  
 Pytania 

11:15–11:30 Przerwa 

 

11:30–12:30 

Ciekawość jest w ludziach – pomysły, które przyciągają.  
Katalogi inspirujących wydarzeń i projektów 
 Przegląd katalogów – wybór atrakcyjnych wydarzeń z edycji 2018 
 Co sprawia, że wydarzenie jest atrakcyjne – lista elementów 
 Wprowadzenie do teorii Interpretacji Dziedzictwa Freemana Tildena 

12:30–13:00 Lunch  

13:00–14:30 O tym wydarzeniu ludzie będą mówić – warsztat z planowania wydarzenia EDD  
 Jaki zabytek/jakie dziedzictwo – dlaczego warto o nim mówić? 
 Jaki zabytek/jakie dziedzictwo – co może ono „splatać”? 
 Dla kogo nasze EDD? – kim są osoby uczestniczące w wydarzeniu, czego 

potrzebują? Czego poszukują w wydarzeniu (lub dziedzictwie/zabytku)?  
 Co możemy im dać/zaproponować? 
 Prezentacja – dyskusja w grupach 

 



 

 

14:30–15:00 Podsumowanie 
 Podsumowanie prac w grupach 
 Pytania 
 Zamknięcie warsztatu 
 Ewaluacja 

15:00–15:30  
lub 16:00 

Indywidualne konsultacje 

 

Uczestnicy są proszeni o przygotowanie na szkolenie pomysłu – jaki element dziedzictwa ze swoich okolic 
(obiekt, obszar, tradycja – lub trzy powiązane) chcą wykorzystać do realizacji wydarzenia związanego z EDD. 
Może być to tylko decyzja o tym, jaki element dziedzictwa będzie osią wydarzenia, ale również może to być już 
istniejący pomysł na wydarzenie (nawet jeśli nie jest dopracowany). 


