
DZIEDZICTWO
OBYWATELSKO -

KULTUROWE

TWORZENIE NOWEGO
POKOLENIA AMBASADORÓW DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO POPRZEZ EDUKACJĘ I KULTURĘ

12 organizacji z czterech różnych krajów
wspiera działania projektowe
Portugalia: INOVA + (koordynator projektu),
Câmara Municipal de Braga, Casa do
Professor, Agrupamento de Escolas Doutor
Francisco Sanches, FilmesDaMente
Włochy: CESIE, Comune di Palermo, Istituto
Istruzione Secondaria Superiore Alessandro
Volta
Hiszpania: Universidad de Murcia,
Ayuntamiento de Ceutí Felipe de Bordo
Polska: INnCREASE

KTO?

http://ouroute.eu

Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża opinie jedynie jego autora. Komisja nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim
informacji.
Project Nº: 604661-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN 



CO?

ouRoute to innowacyjny i oparty na
współpracy projekt, umożliwiający
powołanie lokalnych ambasadorów
dziedzictwa kulturowego: młodych osób
potrafiących chronić i promować
dziedzictwo kulturowe oraz propagować
wspólne wartości europejskie, takie jak
wolność, demokracja, pokój, różnorodność
i szacunek dla innych kultur.

DLACZEGO?

Ponieważ niezwykle ważna jest znajomość swojej
przeszłości #Knowyourpast …
ouRoute odpowiada na pilną potrzebę, jaką jest
promowanie, dzielenie się i docenianie
dziedzictwa kulturowego Europy.
… więc możesz żyć swoją przyszłością
#Liveyourfuture
ouRoute wzmocni następne pokolenie młodych
ambasadorów kultury, którzy wyruszając w
podróż odkrywającą dziedzictwo kulturowe, będą
mogli uczyć się w szkole i poza nią, oraz uczyć
innych, tym samym na nowo poznając i
odkrywając swoją lokalną/ regionalną, krajową i
Europejską historię, tradycje i wartości oraz
wzmacniając swoje poczucie przynależności do
wspólnej przestrzeni europejskiej.

GDZIE?

ouRoute stosuje podejście typu „szkoła jako
całość”. W związku z tym, uczniowie ze szkół
partnerskich znajdą się w centrum budowanego
ekosystemu nowych „obywateli – ambasadorów
kultury”.
 
Działania będą prowadzone we Włoszech,
Portugalii i Hiszpanii.
 
Podczas tych działań, uczniów wspierać będą
nauczyciele i społeczność szkolna, którzy
stosując innowacyjne metody, wypromują
wspólne wartości, dziedzictwo kulturowe oraz
integrację społeczną w placówkach i poza nimi.

JAK?

Projekt opiera się na odkrywczych podróżach i
wyprawach „etno-videograficznych”. W skrócie,
uczniowie:
- zaprojektują własny protokół badań
- wezmą udział w przygodzie związanej z lokalnym
dziedzictwem
- będą współpracować z kluczowymi
przedstawicielami społeczności lokalnej,
zajmującymi się sztuką i rzemiosłem
- będą rejestrować swoje podróże edukacyjne za
pomocą środków audiowizualnych
- uaktywnią społeczność online, działając jako
„obywatele - ambasadorzy kultury”


