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Przełam przyjęte konwencje i utarte schematy
jeśli w Twojej instytucji jest zakaz dotykania eksponatów,
zorganizuj warsztat, wykorzystując reprodukcje

Przezwyciężaj ograniczenia infrastrukturalne,
wykorzystując nowoczesne technologie 

zrób transmisję na żywo na Facebooku z otwarcia wystawy,
wykorzystaj rzeczywistość wirtualną, film, grę fabularną
do pokazania czegoś więcej (np. tła historycznego)

Zaproś odbiorców do aktywnego uczestnictwa i zabawy
sztuką

pozwól uczestnikom stworzyć reprodukcje, np. własne
pocztówki z wykorzystaniem dostępnych elementów
nawiązujących do tematu wystawy

Otwórz się na współpracę z innymi 
współpraca z Uniwersytetami III Wieku, agencjam
turystycznymi, wydziałami uniwersyteckimi

OD CZEGO ZACZĄĆ?



DLA KOGO PROJEKTOWAĆ?

ZAPLANUJ AKTYWNOŚCI
SPECJALNIE PRZYGOTOWANE DLA RÓŻNYCH GRUP

Seniorzy 
wykorzystaj metodę „Kół Samokształceniowych” i pozwól
seniorom uczyć się od siebie 

Rodzice z dziećmi
warsztaty plastyczne – pozwól odtworzyć razem eksponat
z wystawy na swój sposób, zaproś rodziców do zabawy
z dziećmi 

Osoby z niepełnosprawnościami
zorganizuj wirtualną podróż do miejsc trudno dostępnych
dla osób z niepełnosprawnościami

Migranci
zorganizuj warsztaty, podczas których uczestnicy podzielą
się własną historią, pokaż losy migrantów na tle sztuki
(wykorzystaj biografie wybranych artystów)



WYSTAWA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACJI

Połącz wystawę z pokazem filmowym, prezentacją
multimedialną, elementami wirtualnej rzeczywistości

Wykorzystaj wszystkie zmysły odbiorców
– pozwól poczuć zapach tego, co widać na obrazie,
usłyszeć dźwięki

Zaangażuj uczestników – pozwól naśladować sztukę
i stwórz miejsca, gdzie z dostępnych materiałów dorośli
mogą stworzyć własne dzieło, kolaż, pocztówkę,
instalację

Pozwól uczestnikom przekazać własną interpretację
i wcielić się w rolę kuratora



BIBLIOTEKA JAKO MIEJSCE INTEGRACJI

Zorganizuj „żywą bibliotekę” i spotkanie
z „żywą książką” - osobą, która opowie swoją historię
związaną z aktualnymi problemami społecznymi

Zaproś autorów, aby zachęcić odbiorców do lektury

Zorganizuj klub podróżnika – sprawdź również,
co warto zobaczyć w najbliższej okolicy

Zorganizuj grę miejską

Zaproponuj działania międzypokoleniowe

Więcej w artykule: Dzieci jako podmioty zmieniające
społeczeństwo – innowacyjne sposoby uczenia się
międzypokoleniowego



TEATR JAKO MIEJSCE EDUKACJI

Zorganizuj warsztaty otwarte, dostępne dla wszystkich
widzów (bez względu na wiek, płeć, zainteresowania), 
stwórz „teatr bez barier”, gdzie uczestnicy mogą
wspólnie tworzyć i bawić się sztuką

Wykorzystaj techniki improwizacji, dramy i stand-up,
aby zachęcić uczestników do wyrażania własnych myśli

Zaangażuj publiczność we współtworzenie spektaklu

Zorganizuj twórcze spotkania artystów teatru i widzów,
podczas których widzowie mogą poznać teatr zza kulis
i zobaczyć, jak wygląda praca artystów oraz wspólnie
z nimi tworzyć



Splataj ze sobą różnorodne formy działań, żeby
uatrakcyjnić przekaz

warsztaty, odczyty, performance, projekcje kinowe,
koncerty, akcje plenerowe, spotkania z artystami i ludźmi
świata nauki i literatury

Zorganizuj czat online lub miniforum, na którym
uczestnicy wydarzenia będą dzielić się swoimi emocjami
i spostrzeżeniami

Zorganizuj happening w przestrzeni miejskiej 

Współpracuj z partnerami z innych państw
(miasta partnerskie, domy kultury)

Wykorzystaj rocznice wydarzeń historycznych w Twojej
okolicy

DOM KULTURY
JAKO MIEJSCE SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH



TECHNOLOGIE I APLIKACJE

Wykorzystaj aplikacje mobilne, aby zaangażować
uczestników we współtworzenie obrazów, tekstów,
poezji, sztuki wzorowanej na sztuce ludowej, muzyki,
rekonstrukcji historycznych

Poznaj możliwości powszechnie dostępnych technologii

Poproś uczestników o stworzenie „map mentalnych”
(połączenie tego, co widzą z wyobrażeniami)

Rozważ cyfryzację swoich eksponatów

Więcej w artykule: Europeana: skarby kultury
i uczenie się przez całe życie

Więcej w artykule: 2 niezwykłe narzędzia
dla edukatorów ukryte w Windows 10



5 ETAPÓW
PLANOWANIA WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

1. Odbiorcy – zastanów się, jak dotrzeć do osób, które może
zainteresować wydarzenie oraz do tych, które rzadko lub
nigdy nie trafiają do Twojej organizacji

2. Aranżacja – zaprojektuj przebieg wydarzenia w taki sposób,
by odpowiadał potrzebom uczestników, był dla nich 
inspiracją, dawał poczucie sprawczości i twórczej mocy

3. Promocja – stwórz odpowiednie narzędzia promocji,
dopasowane do wybranych przez Ciebie odbiorców. Dobierz 
kanały komunikacyjne tak, by trafić do konkretnej grupy

4. Realizacja – wprowadź krok po kroku w życie projekt i plan
wydarzenia. Podstawą jest rozbicie  dużych przedsięwzięć„ ”
na mniejsze etapy

5. Ewaluacja – dowiedz się, jak uczestnicy odebrali wydarzenie,
co im się podobało, co chcieliby zmienić, czego im zabrakło.
Będzie to cenną wskazówką przy planowaniu w przyszłości!



UCZYSZ DOROSŁYCH?

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI EPALE

SPRAWDŹ

SPOŁECZNO
ŚCI

PRAKTYKÓW

Publikuj własne artykuły

Komentuj teksty innych autorów

Dyskutuj w gronie profesjonalistów

• jak motywować dorosłych do rozwoju osobistego
• jakich narzędzi używać, aby uatrakcyjnić swoje działania
• jakie metody nauczania są teraz najpopularniejsze

• bazy materiałów i publikacji 
• kalendarza wydarzeń 
• wyszukiwarki partnerów do projektów międzynarodowych

Weź udział w bezpłatnych
wydarzeniach dla użytkowników

Dowiedz się:

Skorzystaj z:



Opracowała:
dr Zuzanna Wojciechowska

www.ec.europa.eu/epale/pl
www.facebook.com/epalepolska/
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