
 

 

Workshop Erasmus+ 

Pamięć po europejsku: biograficznie - dialogowo - wspólnie 
  

Ksenofobiczne poglądy i tendencje odgradzania nasiliły się wśród państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Z tego powodu nasz warsztat poświęcony zostanie pytaniu 

w jaki sposób doświadczenia biograficzne w edukacji dorosłych oraz wspólna praca nad 

pamięcią mogą wspierać różnorodność kulturową.  

 

 

Środa, 6 czerwca  

Wspólne wspomnienia łączone są często z pytaniami o identyfikację lecz także o 

wykluczenie. Pierwszy dzień warsztatu poświęcimy zatem refleksji nad praktykami pamięci 

na poziomie społecznym.  

 

 

09:00   Przywitanie i otwarcie  

K. Beuth 

 

11:00   Pamiętanie i zapominanie – wprowadzenie tematyczne do warsztatu  

K. Beuth / G. Winkler 

 

13:00   Przerwa obiadowa  

 

14:00  Świadkowie-kinie czasu: to był nasz czas – opowieści z pierwszej połowy 

XX stulecia, zaprezentowane przez Christe Wieland z organizacji Salzburger 

Bildungswerk 

 

16:00   Spacer przez miasto: topografia Shoah w Wiedniu - pamięć o Shoah w 

sferze publicznej w Wiedniu, prowadzi Eleonore Lappin-Eppel, Instytut Nauk 

o Kulturze i Historii Teatru Austriackiej Akademii Nauk  

 

17:30   Rozmowa wieczorna: wspólna refleksja o wspomnieniach na forum 

publicznym  
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Czwartek, 7 czerwca  

Opowiedziane identyfikacje – praca z biografią i kultury pamięci  

 

Metody pracy z biografią (Biografiearbeit) nadają się dobrze do rozpatrywania  

identyfikacji i różnorodności (kulturowych, narodowych, specyficznych dla środowiska itp.): 

po pierwsze w narracjach biograficznych odzwierciedla się powiązanie jednostki i 

społeczeństwa; człowiek umieszczany jest w konkretnym środowisku społecznym.  

Po drugie poprzez opowiadanie, słuchanie i rozumienie wspierana jest wzajemna akceptacja 

różnic. 

 

Osoby uczestniczące doświadczają procesów i możliwości poznania jakie zachodzą w 

biograficznych grupach dyskusyjnych i poddają je refleksji m.in. w pod względem 

podobieństw i różnic między poszczególnymi narodowymi kulturami pamięci oraz w ich 

obrębie.   

 

09:00   Przywitanie i wprowadzenie do planu dnia 

 

09:30   Opowiedziane identyfikacje – praca z biografią i kultury pamięci  

Gert Dressel - pracuje w obszarze „pracy z biografią”, edukator i historyk; 

pracownik Instytutu Opieki Paliatywnej i Etyki Organizacyjnej na IFF (Wydział 

Badań Interdyscyplinarnych i Kształcenia) w Wiedniu (Uniwersytet Klagenfurt)  

oraz w projekcie uniwersyteckim pt.: "Dokumentacja zapisów 

biograficznych"/"Dokumentation lebensgeschichtlicher 

Aufzeichnungen"(Uniwersytet  Wiedeński); 

Katharina Novy - socjolożka, historyczka, prowadzi psychodramę i doradztwo 

na temat różnorodności.  

 

13:00   Przerwa obiadowa  

 

14:00   Podsumowanie opowiedzianych historii  

 

16:00   Odniesienie (zdobytych doświadczeń) do własnej praktyki  

 

 

Piątek, 8 czerwca  

 

09:00    Przywitanie i wprowadzenie do planu dnia 

 

09:30    Spojrzenie wstecz na warsztat  

 

12:30   Podsumowanie i zakończenie warsztatu  
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