
Seminarium oraz warsztaty pt

uczyć o dziedzictwie?

                 

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa 

Kulturowego. W związku z tym Polski Komitet ds. UNESCO 

współpracy z Muzeum Warszawy zorganizował seminarium oraz 

warsztaty pt. „Jak uczyć o dziedzictwie?”

Stowarzyszonych UNESCO. 

odbyło się 28 maja 2018 w siedzibie Centrum 

Zabytku w Warszawie.

reprezentowała pani Aneta 

UNESCO. 

 

Warsztaty otworzył profesor Jacek Purchla, Przewodniczący 

Polskiego Komitetu ds.

Pan profesor jest historykiem sztuki i ekonomistą, profesorem 

nauk humanistycznych, specjalist

kulturowego i historii miast

latach 1991–2018 Międzynarodowego Centrum Kultury w 

Krakowie. 

 

Czym jest dziedzictwo, jak o nim uczyć, dziedzictwo kłopotliwe 

te i wiele innych aspektów zostało poruszonych podczas

i w trakcie dyskusji, w
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Kulturowego. W związku z tym Polski Komitet ds. UNESCO 

Muzeum Warszawy zorganizował seminarium oraz 

warsztaty pt. „Jak uczyć o dziedzictwie?” dla nauczycieli Szkół 

Stowarzyszonych UNESCO. Spotkanie seminaryjno - warsztatowe  

się 28 maja 2018 w siedzibie Centrum Interpretacji 

w Warszawie. Na spotkaniu nasze Liceum 

reprezentowała pani Aneta Swatowska - szkolny koordynator

Warsztaty otworzył profesor Jacek Purchla, Przewodniczący 

Polskiego Komitetu ds. UNESCO wykładem Przyszłość przeszłości

Pan profesor jest historykiem sztuki i ekonomistą, profesorem 

nauk humanistycznych, specjalistą z zakresu dziedzictwa 

wego i historii miast oraz  założycielem i dyrektorem w 

2018 Międzynarodowego Centrum Kultury w 

Czym jest dziedzictwo, jak o nim uczyć, dziedzictwo kłopotliwe 

te i wiele innych aspektów zostało poruszonych podczas

w której uczestniczyli zaproszeni nauczyciele.
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Warsztaty otworzył profesor Jacek Purchla, Przewodniczący 

Przyszłość przeszłości. 

Pan profesor jest historykiem sztuki i ekonomistą, profesorem 

ą z zakresu dziedzictwa 

założycielem i dyrektorem w 

2018 Międzynarodowego Centrum Kultury w 

Czym jest dziedzictwo, jak o nim uczyć, dziedzictwo kłopotliwe – 

te i wiele innych aspektów zostało poruszonych podczas  wykładu 

uczestniczyli zaproszeni nauczyciele.  



Spotkanie zakończyła część warsztatowa, podczas której 

uczestnicy pracowali w grupach nad programem i rodzajem 

materiałów do nauczania o dziedzictwie kulturowym uczniów w 

różnych grupach wiekowych.  

 

Ponadto nauczyciele ze Szkół Stowarzyszonych UNESCO mieli 

możliwość spotkania z panią Małgorzatą Herbich – koordynatorką 

Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Polsce.  

Pani Beata Bauer, kierownik Zespołu ds. organizacji kształcenia i 

upowszechniania wiedzy o dziedzictwie, NID, zaprezentowała 

materiały edukacyjne przygotowane przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa (NID) oraz ich dostępność . Natomiast  pani Sylwia 

Kot, która reprezentowała dział edukacji Muzeum Warszawy 

omówiła dostępne źródła materiałów edukacyjnych nauczania o 

dziedzictwie.  

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku 

Dziedzictwa Kulturowego 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
  
                       


