
Moje życie w Europie – terapeutyczna, społeczna i kulturowa wartość autobiografii
w edukacji seniorów”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli
organizacji pozarządowych organizujących zajęcia
edukacyjne dla seniorów, przedstawicieli instytucji
lokalnych  oraz  seniorów  na  wydarzenie
upowszechniające  rezultaty  projektu  „My  life  in
Europe”  realizowanego  w  ramach  programu
Erasmus+. 

Kiedy zapominanie  przeradza  się  w  chorobę?   Co  jest  normą,  a  co  już  symptomem w wieku
podeszłym? Dlaczego metoda autobiograficzna jest stosowana w edukacji dorosłych i jaką spełnia funkcję? Czy
można wzmacniać funkcje poznawcze naszego umysłu poprzez autobiografię? Czy autobiografię można tworzyć
poprzez grę? Czy historie życia mogą wzmacniać naszą tożsamość europejską? 

W trakcie wydarzenia będziemy starali się odpowiedzieć ne te oraz wiele innych pytań. Ponadto,
przedstawimy  konkretne  wskazówki  jak  wykorzystać  opracowaną  w  ramach  projektu  poważną  grę,  która
pomoże nam w procesie tworzenia własnej biografii, zapoznamy organizacje i instytucje z jej wersją online oraz
instrukcją jak wykorzystać to rozwiązanie w swoich działaniach edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych.

Miejsce: Przestrzeń Trzeciego Wieku, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Solidarności 1/3/5, III 
piętro.
Data: 10 lutego 2023, godzina 10:00 – 15:00

Program wydarzenia:

9:45 – 10:00 
10:00 – 10:45

10:45 – 11:30 
11:30 – 12:15

12:15 – 12:30 

12:30 – 13:00
13:00 – 13:45 
13:45 – 14:30 
14:30 – 15:00 

Rejestracja uczestników
Przedstawienie projektu, jego założeń i rezultatów – Beata Partyka, Centrum Edukacji i Badań
Społecznych
Autobiografia w edukacji – dr Magdalena Wnuk – Olenicz, kierownik Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku
Kiedy zapominanie przeradza się w chorobę – dr Daniel Wójcik, Dolnośląska Fundacja 
Alzheimerowska
Potrzeba relacji w edukacji seniorów, podsumowanie – dr Katarzyna Delikowska, Przestrzeń 
Trzeciego Wieku
Pytania i odpowiedzi
Poczęstunek
Warsztaty „Moje życie w Europie” – zagraj z nami w grę autobiograficzną
Możliwości zastosowania gry w lokalnych kontekstach edukacyjnych, podsumowanie 
warsztatów – Marian Ferenc, Fundacja Aktywny Senior

Serdecznie zapraszamy!
Ilość miejsc jest ograniczona, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez formularz online 
http://bit.ly/3wGkDqI  lub drogą mailową na adres cebs.org@gmail.com bądź telefonicznie pod numer 
695 037 660. 

Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu 



Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w materiałach zawartość merytoryczną. Materiały rozpowszechniane są 
bezpłatnie. 


