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I. Wstęp 
 

Rekomendacje stanowią element upowszechniania rezultatów projektu, wspartego ze środków 

Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 pt.: „Współtworzenie jako wsparcie uczenia się przez całe 

życie.” Idea uczenia się przez całe życie,  w sposób nieformalny i poza-formalny osób dorosłych ma 

zasadniczy wpływ na kształtowanie naszych postaw, poglądów, możliwości rozwoju osobistego, czy też 

budowanie rozwiązań instytucjonalnych. Natomiast planowanie, projektowanie i realizowanie uczenia 

się przez całe życie zgodnie z ideą współtworzenia stwarza możliwość realizowania oferty edukacyjnej 

opartej na realnym, partnerskim udziale wszystkich „aktorów” procesu edukacyjnego.  

 

Niniejsze rekomendacje mają stanowić pomoc, być wskazówkami dla podmiotów z sektora edukacji 

osób dorosłych do podejmowania wyzwań wiążących się z budowaniem przestrzeni edukacyjnej w 

nowy, czasami nietypowy sposób.  

Zdając sobie sprawę z różnorodności podmiotów, jakie działają w sektorze edukacji osób dorosłych i 

wielorakich uwarunkowań zewnętrznych, chcielibyśmy aby przedstawione rozwiązania/ idee były 

traktowane jako inspiracja do zaprojektowania konkretnych rozwiązań – dostosowanych do 

skonkretyzowanych potrzeb.  

 

Warto także zauważyć, że dla osób dorosłych – uczestników działań edukacyjnych, równie ważna jak 

zdobywana wiedza, umiejętności,  kompetencje, jest środowisko kulturowe w jakim funkcjonują na co 

dzień – zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy międzynarodowym. 

Również uwzględnienie elementu świadomości i ekspresji kulturalnej w procesach edukacyjnych jest 

uważane na poziomie Unii Europejskiej (UE) za jedną z kluczowych kompetencji. To właśnie możliwość 

wyrażenia siebie przez uczestników procesu edukacyjnego jest jego istotą i szansą na dalszy rozwój.  

Wykorzystanie czynników kulturalnych w edukacji osób dorosłych jest także szansą na wzrost poziomu 

zrozumienia innych osób, obywateli pozostałych krajów UE, często wywodzących się z innych kręgów 

kulturowych lub posługujących się innym zestawem wartości. Tylko możliwość świadomego 

odniesienia własnego punktu widzenia do punktu widzenia innych osób tworzy szansę na wzrost 

zaufania społecznego. Ekspresja kulturalna w procesie edukacji jest ogólnie akceptowanym przez 

osoby dorosłe sposobem wzajemnego porozumiewania się i wymiany wiedzy.  
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II. Opis projektu 
 

Projekt „Współtworzenie jako wsparcie uczenia się przez całe życie” stał się odpowiedzią na 

zidentyfikowane przez konsorcjum organizacji edukacyjnych potrzeby, które dotyczyły m.in.:  

wykorzystania elementów kultury jako czynnika wzbogacającego proces edukacyjny osób dorosłych; 

poznania nowych modeli pracy w zakresie zwiększania poziomu integracji społecznej, budowania 

oferty edukacyjnej, tworzenia bazy do nawiązywania i poszerzania współpracy pomiędzy podmiotami 

z sektora edukacji a podmiotami publicznymi i prywatnymi; poznanie dobrych praktyk dotyczących 

wspierania edukacji osób dorosłych w małych miejscowościach, oddalonych od centrów 

administracyjno-gospodarczo-kulturalnych.  

 

Projekt był realizowany w okresie od listopada 2019 r. aż do maja 2022 r. Przedłużenie okresu realizacji 

projektu było spowodowane trudnościami wynikającymi z organizacji działań edukacyjnych w trakcie 

pandemii COVID-19. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Erasmus+ na lata 2014-

2020, Akcja 1, Mobilność kadry edukacji dorosłych. 

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków konsorcjum – 

kadry edukacji osób dorosłych – w zakresie stosowanych rozwiązań, modeli i form wspierania, 

promowania i organizowania działań edukacyjno-kulturalnych, w procesie nieformalnej edukacji osób 

dorosłych.  

 

Celami szczegółowymi były: Wzrost umiejętności budowania i promowania marki produktów 

edukacyjno-kulturalnych; wzrost umiejętności budowania rozpoznawalności oferty i oferentów usług 

edukacyjnych dla osób dorosłych; podniesienie poziomu wiedzy uczestników projektu w zakresie 

stosowania modelu współtworzenia; wzrost umiejętności włączania działań kulturalnych w proces 

nieformalnej edukacji dorosłych oraz podniesienie poziomu kompetencji w zakresie stosowania 

praktyk związanych ze wzmacnianiem współpracy podmiotów działających na rzecz uczenia się przez 

całe życie. 

 

W ramach projektu zrealizowane zostały 3 mobilności edukacyjne kadry edukacji dorosłych do: 

Słowenii (Javni Sklad Republike Slovenie za Kulturne Dejavnosti), Austrii (EDUCULT – Denken und 

Handeln in Kultur und Bildung) i Niderlandów (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 

Amateurkunst). W projekcie wzięli udział edukatorzy, edukatorki i kadra zarządzająca z trzech polskich 

organizacji, które tworzyły konsorcjum projektowe: Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

(FAIE) jako lidera konsorcjum, Stowarzyszenia Działań Lokalnych SPICHLERZ oraz Stowarzyszenia 

Podkultura. 

Realizacja projekt przyniosła konkretne rezultaty: Wzmocnienie współpracy międzynarodowej 

pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w projekcie; podniesienie poziom wiedzy dotyczącej działań 

kulturalnych i kompetencji międzykulturowych; nawiązanie kontaktów z innymi podmiotami z sektora 

edukacji osób dorosłych; podniesienie poziomu wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych 

https://www.jskd.si/
https://educult.at/
https://educult.at/
https://www.lkca.nl/over-lkca/
https://www.lkca.nl/over-lkca/
http://fundacjaaie.eu/
http://www.sdlspichlerz.pl/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniepodkultura/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniepodkultura/
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aspektów stosowania modelu edukacji opartego o współtworzenie; poznanie dobrych praktyk i  

rozwiązań łączenia działań edukacyjnych i kulturalnych. 

III. Rekomendacje 
Wskazane poniżej rekomendacje w oczywisty sposób nie stanowią zamkniętego katalogu, ani też nie 

mają ostatecznego charakteru.  Każdy czytelnik stawia sobie inne pytania i szuka zapewne innych 

odpowiedzi. Dlatego rekomendacje mają stać się jedynie przyczynkiem do formułowania kolejnych 

postulatów, rozwiązań czy idei. Rekomendacje ze względu na swój charakter przenikają się nawzajem, 

co tak jak i proces nieformalnej edukacji osób dorosłych jest wielowątkowy, wielotematyczny, 

niejednorodny. 

  

1. Klastry Kreatywności 
 

Podczas mobilności edukacyjnej do Austrii mieliśmy okazję zapoznać się z kolejnymi przykładami 

budowania rozwiązań służących wspieraniu działań edukacyjno-kulturalnych w postaci centrów 

kreatywnych, łączących obie dziedziny. Takim przykładem jest CREATIVE CLUSTER w Wiedniu. Klaster 

zarządzany jest przez stowarzyszeniem non-profit i postrzega siebie jako interdyscyplinarną platformę 

dla kreatywnych ludzi. Został założony w 2017 r. w fabryce ciągników w Floridsdorf. Władze Wiednia 

wspierały projekt od samego początku doradztwem prawnym, naborem użytkowników, 

nawiązywaniem kontaktów z dzielnicą oraz innymi inicjatywami artystycznymi i kulturalnymi. W 

sierpniu 2019 r. Klaster Kreatywny przeniósł się do dawnej szkoły w Margareten. Centrum działa na 

3600 m2; pod jednym dachem znajdują się pracownie artystyczne, odbywają się warsztaty, działa 

szkoła DJ-ska, pracują projektanci, architekci i kolektyw taneczny. Jest też studio nagrań, pracują 

ilustratorzy, siedzibę ma tutaj magazyn miejski… i wiele innych inicjatyw. Projekt będzie realizowany w 

tej lokalizacji do 2024 roku i będzie oferował przestrzeń do współpracy z okoliczną społecznością, 

oferując działania edukacyjne i kulturalne. Koordynatorzy Klastra liczą na kontynuację tej inicjatywy, 

planują, co dalej, po 2024. 

 

Zespół FAIE miał możliwość odwiedzenia i poznania podobnych inicjatyw, ramowo nazywanych tu 

centrami kulturalno – edukacyjnymi,  również w kilku innych krajach europejskich. Każde z nich mierzy 

się z konkretnymi wyzwaniami; każde ma swoją specyfikę i unikalny charakter. W Polsce, niestety, 

nadal brakuje takich miejsc, które wpisywałyby się w lokalną tkankę społeczną, dając szansę na 

działania edukacyjne i kreatywne oparte na współtworzeniu. W tym miejscu pora nakreślić kilka kwestii 

związanych z tworzeniem i utrzymaniem takich inicjatyw: 

 

a/ „Ciekawe miejsce” – najczęściej są to stare zabudowania pofabryczne, niepotrzebne już 

zinstytucjonalizowanemu systemowi edukacji – szkoły, opuszczone lub zaniedbane zabytkowe obiekty, 

jak np. dworki, kamienice, fabryki itp. Dobrym sposobem na rozpoczęcie przygody centrum 
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edukacyjno-kreatywnym jest znalezienie, odkrycie w swojej okolicy takiego obiektu. Powinien on być 

znany społeczności, ponieważ ten element będzie budował jego rozpoznawalność. 

 

b/ Grupa inicjatywna – warto zebrać wokół inicjatywy powołania tego typu centrum jak najbardziej 

różnorodną grupę osób. Jednak powinny to być osoby gotowe zaangażować swój czas (z relacji 

inicjatorów centrów, które odwiedziliśmy wynika, że trzeba go naprawdę sporo). Powinny to być osoby 

zarówno z sektora kreatywnego jak i szeroko pojętej edukacji, tak aby móc zbudować wspólnie 

program merytoryczny dla takiego centrum. Warto też, od początku, zaprosić do współpracy lokalnych 

mieszkańców i mieszkanki, by budować poczucie „własności” miejsca. I współtworzyć. 

 

c/ Współpraca z podmiotami decyzyjnymi – niezbędne do stworzenia takiego centrum są najczęściej 

władze publiczne. Najczęściej obiekty, które mogły by nas zainteresować są własnością publiczną. W 

tej chwili wiele instytucji widzi w rewitalizacji tego typu obiektów szansę na ożywienie danych 

obszarów, w których tez często uwidaczniają się różne problemy społeczne. Nie ulega wątpliwości, że 

czynnikiem zasadniczym jest przychylność i otwartość ze strony podmiotów decyzyjnych, ponieważ 

proces przekształcania takiego obiektu w docelowe centrum kreatywno-edukacyjne to wymagające 

przedsięwzięcie, również pod względem formalnym. 

 

d/ Ekonomia – musimy zapewnić finansowanie inwestycji związanej z rewitalizacją. Dlatego niezbędna 

jest komunikacja ze wszystkimi podmiotami, które mogą uczestniczyć w finansowaniu centrum. 

Oczywiście dobrze, jeżeli możemy liczyć na pomoc organu publicznego. Może on stać się partnerem 

finansowym lub gwarantem finansowym. Ważnym elementem procesu jest powołanie organizacji z 

osobowością prawną, która samodzielnie mogłaby ubiegać się o środki pomocowe na realizację działań 

edukacyjno-kulturalnych, np. w ramach programów  Unii Europejskiej. Musimy także pomyśleć o 

kwestii współfinansowania takiego centrum. Wszystko zależne jest od założeń programowych, ale w 

większości przypadków podmioty funkcjonujące w takim centrum lub korzystające z niego wnoszą 

choćby niewielkie opłaty (wręcz symboliczne), ale jednak. To buduje poczucie współodpowiedzialności 

za miejsce i ofertę edukacyjno-kulturalną. 

 

e/ Współpraca ze społecznością – bez akceptacji ze strony mieszkańców i mieszkanek/ członków i 

członkiń danej społeczności taki projekt ma mniejszą szansę powodzenia. Centrum edukacyjno-

kulturalne od początku powinno stawać się (a i ten proces powinien trwać non-stop) miejscem 

integracji, dyskusji społecznych, współpracy, rozrywki,  edukacji dla członków tej społeczności. 

Właściwa komunikacja może pomóc w zaangażowaniu członków społeczności w proces rewitalizacji 

materialnej obiektu do roli centrum lub wsparcia finansowego takiej inicjatywy. 

 

f/ Sposób zarządzania – najczęściej spotykanym modelem jest współzarządzanie poprzez powołany w 

ramach centrum organ, np. radę. W skład takiego organu wewnętrznego powinni wchodzić 

reprezentanci wszystkich uczestniczących stron, czyli np. artyści korzystający z przestrzeni centrum, 

reprezentanci osób/ podmiotów współfinansujących, przedstawiciele organizacji edukacyjnych 

mających siedzibę w centrum, itp. Zapewnienie współdziałania i współdecydowania o losach centrum 
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zabezpiecza jego funkcjonowanie i pozwala na dostosowywanie do ciągle zmieniających się warunków. 

Pozwala też „trzymać rękę na pulsie”, nie przegapiać szans rozwojowych i nie przeoczać nadciągających  

 

trudności. Zarządzanie powinno mieć charakter jak najbardziej demokratyczny. Warto  także pomyśleć, 

czy centrum edukacyjno-kulturalne powinno być/stać się samodzielnym podmiotem prawa. 

 

2. Współtworzenie – narzędzie budowania przyszłości  
 

W dzisiejszych czasach, gdy każdy dąży do realizacji własnych celów, bardzo często zapominamy o tym, 

że to właśnie działanie zespołowe ma największą siłę oddziaływania. Ideą, która się z tym wiąże (a która 

nowa nie jest, choć została na nowo nazwana) jest „Współtworzenie” (Co-creation). To pojęcie 

związane z aktywizacją i aktywnym włączaniem do działań edukacyjnych i kulturalnych osób z różnych, 

na co dzień nie współpracujących ze sobą grup społecznych, kulturowych, narodowych, wiekowych.... 

Idea ta łączy się z elementem współdecydowania i współkształtowania rozwiązań edukacyjno-

kulturalnych.  

 

Współtworzenie zakłada, że wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego biorą udział w planowaniu i 

budowaniu oferty edukacyjnej, jej promowaniu, określeniu warunków jej wdrożenia, a na końcu mają 

możliwość wspólnie podejmować decyzje w trakcie samych działań edukacyjnych.  

 

Bardzo często zdarza się, że edukatorzy i edukatorki z góry określają sposób prowadzenia zajęć, 

organizacji przestrzeni edukacyjnej, sposoby komunikowania w grupie szkoleniowej. Tym czasem 

należy zwrócić uwagę na zasadniczą kwestię, jaką jest zaufanie pomiędzy osobami edukowanymi i 

osobami edukującymi. To właśnie poziom zaufania wpływa w zasadniczy sposób na uzyskany efekt 

nauczania. Dlatego,  rozpoczynając dane działanie edukacyjne, warto zaproponować sposób, w jaki 

uczestnicy zajęć będą mogli współdecydować o ich przebiegu (oczywiście w określonych ramach), w 

tym również współdecydować o realizowanym programie oraz rozwiązaniach przestrzennych i 

zasadach komunikowania się podczas zajęć edukacyjnych. Taki model, partycypacyjny, jest zasadniczą 

kwestią dla grupy edukacyjnej, jaką są osoby dorosłe. Warto też pamiętać o znaczącym zróżnicowaniu 

tej grupy pod względem: wieku, wykształcenia, zdrowia, możliwości ekonomicznych i innych.  

 

Współtworzenie wpływa także zasadniczo, poprzez swój włączający charakter, na obniżanie poziomu 

poczucia samotności z jaką mamy do czynienia we współczesnym społeczeństwie. Dotyczy to osób 

starszych, które mając możliwość wzięcia udziału i poczucie bycia potrzebnym, często angażują się w 

bardzo skomplikowane inicjatywy edukacyjno-kulturalne. Jednak co bardziej znaczące (na podstawie 

badań prowadzonych w Niderlandach), samotność dotyka w coraz większym stopniu osoby młode i w 

sile wieku. Mają one „bogate” życie w rzeczywistości wirtualnej, jednak w życiu realnym napotykają na 

wiele problemów związanych z odnajdywaniem się w relacjach społecznych. Temu m.in. służył jeden z 

projektów realizowany w Niderlandach “Talkingplates”, który połączył osoby starsze i młodsze w 
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odtwarzaniu przeszłości, budowaniu obrazu życia sprzed kilkudziesięciu lat, na podstawie 

wydobywania, a później konserwacji rzeczy znalezionych na tzw. „wystawkach”, nagrywaniu relacji  

 

osób starszych. Tego typu działania międzypokoleniowe pozwoliły na uchwycenie specyfiki epoki, 

docenienie dziedzictwa materialnego  i ożywienie społeczności lokalnej. 

 

W ramach działań opartych o współtworzenie warto również rozważyć możliwość „dostarczania 

produktu edukacyjno-kulturalnego” do miejsca przebywania ich odbiorców. Pytanie, czy dzisiejsza 

oferta skierowana do osób dorosłych nie jest zbyt statyczna. Nie mówimy tu działaniach w sieci 

Internet, ale o działaniach w świecie rzeczywistym. Kwestię tę należy mocno wziąć pod uwagę, 

rozpatrując zróżnicowanie oferty pod względem geograficznym. Najczęściej chwalimy się szerokimi 

możliwościami edukacyjnymi, jakie są dostępne w dużych ośrodkach miejskich lub centrach 

administracyjno-edukacyjno-kulturalnych. Zapominamy o mniejszych ośrodkach, z utrudnionym 

odstępem w wyniku np. problemów w transportem lub specyficzną demografią. Te same działania 

edukacyjno-kulturalne powinniśmy móc przenosić w czasie i rzeczywistości do tych ośrodków. W 

związku z tym zasady współtworzenia podejmowanych działań edukacyjnych muszą mieć znacznie 

szersze zastosowanie. Nie da się wprost oferować tych samych metod realizacji w małych 

społecznościach lokalnych. Właśnie tam żywa jest najczęściej kultura współdecydowania i głosu 

społecznego.  

 

Współtworzenie ma również i tą zaletę, że będąc elementem demokratycznego sposobu zarządzania, 

daje szansę na budowanie oferty edukacyjnej dostosowującej się do zmieniających się stale potrzeb 

osób dorosłych. Dynamiczna zmiana warunków otoczenia społeczno-ekonomicznego sprawia, iż osoby 

dorosłe, które chcą uczestniczyć w nieformalnej edukacji, szukają nie raz bardzo specjalistycznej 

wiedzy. Zainteresowania w grupie osób dorosłych są dzisiaj rozległe i należy brać ten czynnik pod 

uwagę.  

   

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego jako baza działań społecznych 
 

Zachowanie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z posiadanym dziedzictwem kulturowym 

jest w obecnej chwili jednym z najistotniejszych czynników, jaki ma wpływ na budowanie relacji 

społecznych. Wydaje się, że jest to ujęcie zbyt szerokie. Tak jednak nie jest. To właśnie pamięć o 

rzeczach/ wyrobach, twórcach i stosowanych technikach wytwórczych jest wielką szansą na 

wciągnięcie osób dorosłych w proces edukacyjny.  

 

Osoby dorosłe, które chcą uczestniczyć w edukacji ciągłej, najczęściej są zainteresowane rozwijaniem 

własnych pasji związanych z kulturą, historią, techniką. Nie da się tego osiągnąć bez prowadzenia 

działań, które powalają ocalić dziedzictwo materialne i niematerialne danego kraju, czy społeczności 

lokalnej albo obszaru kulturowego.  

 



 

                                             

10 

                                                   

W trakcie realizacji projektu ten element był podkreślany przez koordynatora Craft Lab, które działa 

przy Nederlands Openlucht Museum w Arnhem. Przygotowana specjalnie przestrzeń zapewnia  

 

wyposażenie techniczne do wykonywania prac tkackich, stolarskich, malarskich, itd. W przestrzeni tej 

osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, poznając 

poszczególne techniki rękodzielnicze, ale i nabywając wiedzę historyczną o regionie z którego 

pochodzą i jego twórcach. Jednocześnie placówka ta gromadzi i udostępnia wiedzę o tzw. „nowych 

rzemieślnikach”, którzy są artystami swoich nowych, współczesnych dziedzin, np. twórcy bio-protetyki 

czy implantów. To „nowe” rzemiosło to jest wykonywane przy użyciu nowoczesnych narzędzi, lecz 

wymaga podobnie wysokich umiejętności, precyzji, talentu – jak dawne rzemiosła. 

 

Działania podejmowane przez Crafts Lab oparte są współtworzeniu z rzemieślnikami, artystami, 

studentami rzemiosła i designu. Celem głównym jest zachowanie dziedzictwa poprzez przekazywanie 

wiedzy i technik rzemieślniczych kolejnym pokoleniom. Równie ważnym celem także: dyskutowanie, 

re-interpretacja, transformacja i adaptacja rzemiosł dla współczesności. 

 

W tym miejscu warto zauważyć powiązanie, na jakie zwrócili nam uwagę przez przedstawiciele 

organizacji przyjmującej, LKCA. Zwrócili nam oni uwagę na wartość organizowania edukacji w oparciu 

o współdziałanie sektora edukacji i kultury z sektorem zdrowia i opieki społecznej. Działania 

włączające problematykę zdrowotną mają istotny wpływ na tematykę zajęć edukacyjnych. Ich celem 

jest wspomaganie zachowania jak najlepszej kondycji psychofizycznej uczestników procesu 

edukacyjnego.  

Istotnego znaczenia w tej sytuacji nabiera wiedza o lokalnych potrzebach edukacyjnych, dlatego też 

system edukacyjny jest wspierany przez lokalnie działających menadżerów edukacyjno-kulturalnych. 

Pełnią oni rolę „oczu i uszu” sektora w lokalnych społecznościach; analizując potrzeby edukacyjno-

kulturalne w oparciu o współdziałanie z daną społecznością. Jednocześnie współpracując ze 

specjalistami, doradzają, szkolą, wspierają lokalne stowarzyszenia/porozumienia reprezentujące różne 

dziedziny kultury/sztuki/branż kreatywnych.  

Podsumowując, pora poświęcić kilka słów zachowaniu niematerialnego dziedzictwa. Forma 

edukacyjna, w tym kontekście, czasami może wydawać się dziwna, ale stanowi istotny element 

integracji społecznej. Chodzi o przykład Aslan Muziekcentrum, które zapewnia zajęcia edukacyjne dla 

osób dorosłych (zarówno słuchaczy, jak i edukatorów) przy użyciu autorskiej metody pracy – zajęć bez 

słów. Zajęcia muzyczne opierają się jedynie na obserwacji, współdziałaniu i współtworzeniu. Bariera 

językowa nie istnieje. Nikną przy tym także inne bariery – ważna pozostaje jedynie muzyka. Edukacja 

poprzez współtworzenie, które prowadzi z czasem do zaciekawienia innymi kulturami. Zajęcia 

muzyczne, taneczne i śpiewu odbywają się poprzez wykorzystanie utworów w kilkudziesięciu językach 

i pochodzą z kilkudziesięciu kultur. Takie działanie umożliwia edukację międzykulturową i w 

wieloetnicznych społecznościach zapewnia bazę do porozumienia się i współpracy. 

 

https://www.lkca.nl/
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IV. Posłowie – O doświadczeniu Konsorcjum 
 

Na zakończenie niniejszej publikacji, postanowiliśmy poświęcić kilka słów naszym doświadczeniom 

związanym z realizacją projektu w ramach konsorcjum.  

 

Program Erasmus+ 2014-2020 stworzył możliwość ubiegania się o wsparcie działań edukacyjnych dla 

kadry podmiotów z sektora edukacji osób dorosłych jako konsorcjum, składające się z kilku krajowych 

podmiotów. Fundacja (FAIE) postanowiła stworzyć tego typu konsorcjum w ramach rozwijania i 

pogłębiania współpracy z podmiotami edukacyjnymi, z którymi nawiązała wcześniejszą współpracę. 

Taka inicjatywa wpisuje się doskonale w jeden z głównych obszarów działania FAIE, którym jest 

wspieranie polskich organizacji edukacyjnych w rozpoczynaniu i rozwijaniu współpracy 

międzynarodowej.  

 

Współtworzenie projektu mobilności edukacyjnej kadry zaproponowaliśmy dwóm organizacjom: 

Stowarzyszeniu Działań Lokalnych SPICHLERZ z Czernicy w Województwie Śląskim oraz Stowarzyszeniu 

Podkultura z Rzeszowa (Woj. Podkarpackie).  

 

Jednym z celów projektu było umożliwienie  organizacjom mniej doświadczonym na arenie 

międzynarodowej – nawiązanie współpracy z interesującymi podmiotami z sektora edukacji osób 

dorosłych w Austrii, Niderlandach i Słowenii.  

 

Konsorcjum projektowe niezależnie od tego, czy ma charakter krajowy, czy międzynarodowy, powinno 

opierać się o współpracę o charakterze partnerskim. Dlatego podczas zawiązywania konsorcjum 

należy zwrócić uwagę na potrzeby poszczególnych organizacji oraz uwzględnić potencjał i możliwości 

realizacyjne każdego z podmiotów.  

 

Oczywiście wszystkie osoby działające w III sektorze, w tym w sektorze edukacji osób dorosłych 

doskonale zdają sobie sprawę, że czas jaki upływa od zaplanowania działań do podpisywania umów z 

operatorami różnego typu programów, potrafi być długi. Stąd trzeba pamiętać o tym, aby w każdej 

organizacji była wyznaczona osoba do komunikowania się z pozostałymi podmiotami, ponieważ 

codzienne funkcjonowanie organizacji wymusza często zmianę celów, metod realizacji, czy zapatrywań 

na przyszłość.  

 

Organizacje, które pełnią rolę liderów konsorcjów powinny brać na siebie rolę przewodnika i 

edukatora. Starać się proponować rozwiązania, a nie je narzucać.  

 

Rzecz jasna są sytuacje, gdzie lider musi podejmować decyzje, które są właściwe ze względu na dobro 

projektu lub ochronę interesu konsorcjum jako całości. I w tym miejscu wypada wziąć pod uwagę 

możliwość stosowania zasady „współtworzenia”, gdzie wspólnie wypracowane rozwiązanie jest 

akceptowalne dla wszystkich.  
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W ramach konsorcjum nie unikajmy zadawania sobie nawzajem pytań – nawet tych trudniejszych, 

ponieważ to buduje atmosferę otwartości. Natomiast odpowiedzi na te pytania pomagają budować 

zaufanie pomiędzy podmiotami, które tworzą konsorcjum.  

 

Oczywiście praktyka życia codziennego powoduje nie raz problemy z przepływem informacji lub 

zmianę osób decyzyjnych. Zmienia się z czasem poziom zaangażowania w poszczególnych podmiotach. 

Szczególnie okres naznaczony pandemią COVID-19 przyniósł w wielu przypadkach trudności z realizacją 

projektów mobilności. Patrząc z perspektywy czasu na ten okres, wydaje się że niezależnie od 

możliwości komunikacji elektronicznej, jeżeli tylko jest taka szansa, należy spotkać się osobiście. 

Pamiętać trzeba jedynie o zdroworozsądkowym zachowaniu się podczas takiego spotkania oraz 

postarać się zorganizować je w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników. 

 

Kończąc te krótkie rozważania, chcielibyśmy zachęcić inne organizacje dysponujące już 

doświadczeniem międzynarodowym do tego, aby stwarzały szans na start w tej dziedzinie również 

mniejszym, mniej doświadczonym organizacjom. Nie bójmy się dzielić ze sobą doświadczeniem i 

wiedzą. Może się bowiem okazać, że właśnie ten bardziej lokalny, mniej zasobny partner, dysponuje 

kontaktami, pomysłami lub specyficzną wiedzą, które mogą wzbogacić potencjał takiego partnerstwa 

(i zachwycić/zaintrygować za granicą      ).  

 

Pamiętajmy też, że nawiązanie współpracy z większymi podmiotami edukacyjnymi z krajów UE bardzo 

często wiąże się z wymaganiem dotyczącym posiadania po drugiej stronie równie znaczącego 

podmiotu lub właśnie konsorcjum. Możliwość utraty potencjalnej szansy rozwojowej z powodu braku 

chęci do wymiany pomiędzy polskimi organizacjami edukacyjnymi o różnym potencjale byłoby 

zaprzepaszczeniem niepowtarzalnej okazji na kształtowanie wspólnej Europy (oraz Europejskiego 

Obszaru Edukacji). 

 


