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1. Opis programu: 
Priorytetowym zadaniem Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego w Nakonowie 

(UL) jest zwiększenie oferty dydaktyczno-wychowawczej wsi Nakonowo skierowanej do 
osób dorosłych (18+) oraz podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich, jak i 
zawodowych oraz ukształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o grundvigiańską 
metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności.  

             Ponadto program edukacyjno – wychowawczy będzie opierał się m.in. na: 

 Wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego nowopowstałej placówki 
edukacyjnej oraz Fundacji Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, w ramach 
której będzie funkcjonował UL w Nakonowie.  

 Zwiększenie zasięgu i dostępności oferty edukacyjnej Fundacji Ogólnopolski 
Operator Oświaty na terenie wsi Nakonowo, 

 Wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej 
społeczności we wsi Nakonowo, 

 Budowanie więzi społecznych wśród mieszkańców wsi Nakonowo i okolic, 

 Zapewnienie UL w Nakonowie podmiotowości w polskim systemie edukacji - 
poprzez formalne powołanie instytucji w ramach niniejszego projektu. 

 Zapewnienie UL w Nakonowie trwałej podmiotowości w ramach projektu. 
Realizacja działalności programowej oraz jej ewaluacja odbywać się będzie w okresie 
16 miesięcy z zachowaniem trwałości. 

 

2. Cele ogólne: 
 Budowanie tożsamości mieszkańców Nakonowa i okolic. 

 Budowanie tradycji.  

 Tworzenie dzieł tradycyjnych i łączenie ich z nowoczesnymi metodami.  

 Kształtowanie świadomości mieszkańców w duchu poszanowania dorobku 
historycznego, kulturowego i wyższych wartości. 

 Kujawski Uniwersytet Ludowy w Nakonowie jako placówka kulturotwórcza. 
 

3. Cele operacyjne: 
 Rozbudzanie zainteresowań kulturowo – historycznych.  

 Kujawski Uniwersytet Ludowy w Nakonowie jako sposób zdobywania wiedzy 
historycznej na temat regionu. 

 Integracja społeczności lokalnej wsi Nakonowo i okolic.  

 Wykazywanie uniwersalnych wartości wychowawczych i edukacyjnych, 
tkwiących w określonych treściach programowych proponowanych warsztatów 
oraz inicjatyw organizowanych w ramach programu. 

 
 
 
 
 



 

 

4. Treści kształcenia i wychowania Program zawiera podstawowe założenia 

edukacyjno-wychowawcze skierowane na rozwój mieszkańców. Stwarza 

możliwości:  
 Zdobywania wiedzy poprzez metody aktywne (spotkania w tym warsztaty, 

wykłady, wycieczki, pogadanki). 

 Przeżycia estetycznego poprzez uczestnictwo w lokalnej kulturze. 

 Integracja poprzez kontakty interpersonalne. W realizację programu 
zaangażowani są wszyscy mieszkańcy Nakonowa i okolic, uczniowie powyżej 18 
r. ż  i ich rodzice zainteresowani uczestnictwem w projekcie pn. „Uniwersytet 
Ludowy w Nakonowie”. Oznacza to, że spektrum jego oddziaływania to szeroko 
rozumiana społeczność lokalna. 

 

5. Formy realizacji:  
 Warsztaty kulinarne, fotograficzne, rękodzielnicze, językowe, aerobowe, 

sportowe, ceramiczne. 

 Warsztaty na życzenie. 

 Wycieczki.  

 Udział w roli słuchaczy w wykładach historycznych promujących lokalną 
tradycje oraz tożsamość. 

 Imprezy promujące i podsumowujące działania Kujawskiego Uniwersytetu 
Ludowego w Nakonowie. 

 

6. Ewaluacja: 
W planie pracy placówki na każdy rok jej funkcjonowania zostanie przedstawiony: 

 Opracowany raport, który ma być kompendium wiedzy o realizowanych                          
i zapoczątkowanych w UL działaniach. Ma stanowić podręcznik dobrych 
praktyk i rekomendacji dotyczących rozwoju Kujawskiego Uniwersytetu 
Ludowego w Nakonowie. 

 Konsultacje z ekspertami, które mają na celu prawidłową ewaluację działań                  
w ramach nowopowstałego UL oraz ustalenie strategii jego dalszego działania 
na kolejne lata biorcą po uwagę zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej.  

 Raport z ankiet ewaluacyjnych, które zostaną przeprowadzone wśród 
uczestników zajęć - słuchaczy UL w Nakonowie po każdym realizowanym 
wsparciu. Będzie to raport całościowy. 

 
 


