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ZAŁOŻENIA UNESCO GNLC 
realizowane w 2020 r
Celem sieci jest kształtowanie polityki miast członkowskich opartej na wizji wspierania rozwoju procesu
edukacji formalnej i nieformalnej mieszkańców, obejmującej wszystkie grupy społeczne na każdym etapie
życia.

W sieci UNESCO GNLC zrzeszone są miasta, które swoją strategię i działania w różnych sektorach opierają
na filozofii „miasta uczącego się” oraz „miasta nastawionego na rozwój mieszkańców”

Rok 2020 – stan pandemii COVID-19 ukierunkował działania w sieci na
wymianę doświadczeń miast radzenia sobie w nowej sytuacji, nowych
form edukacji nieformalnej i formalnej w formie zdalnej, utrzymania
kontaktu i aktywności mieszkańców w każdym wieku

http://uil.unesco.org/

http://uil.unesco.org/


Jakość życia

Dom / 
rodzina / 

społeczność 
lokalna

Life-long
learning / 
formal & 
informal

Czas wolny

GDYNIA W SIECI UNESCO GNLC
cel działania w sieci w 2020 r

o PROMOCJA DZIAŁAŃ MIASTA W ZAKRESIE EDUKACJI 

obejmującej  obszar aktywności i partycypacji mieszkańców, dostępu

do kultury, oferty dla rodzin, wsparcia starszych mieszkańców

o DALSZY ROZWÓJ IDEI MIASTA UCZĄCEGO SIĘ

dopasowywanie oferty, by w jeszcze lepszym stopniu 

odzwierciedlała oczekiwania mieszkańców. 

o NAWIĄZYWANIE PATNERSTW



DZIAŁANIA GDYŃSKIEGO ZESPOŁU ds. miasta uczącego się w 2020 r

http://uil.unesco.org/lifelong-
learning/learning-
cities/education-improves-quality-
life-gdynia-poland

Styczeń 2020

o 24.01.2020 – promocja Gdyni w sieci UNESCO podczas Międzynarodowego Dnia Edukacji ONZ

http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/education-improves-quality-life-gdynia-poland


DZIAŁANIA GDYŃSKIEGO ZESPOŁU ds. miasta uczącego się w 2020 r

Marzec/kwiecień 2020

o zainicjowane działań miejskich instytucji i
organizacji skierowanych do mieszkańców w nowej
dopasowanej do pandemii formule on-line – Gdynia
Miastem uczącym się w domu

https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/gdynia-
miastem-uczacym-sie-w-domu,548551

o promocja dobrych praktyk i sposobu Gdyni na
kontakt z mieszkańcami i ofertę edukacji
nieformalnej w formule online podczas webinaru
UNESCO Family Learning & Community suport during
COVID-19

„GDYNIA - a learning city… at home”

https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-
cities/unesco-learning-cities-responses-covid-19-outcomes-
webinar-8-april

https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/dzielimy-sie-
doswiadczeniami-w-sieci-unesco,548813

https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/gdynia-miastem-uczacym-sie-w-domu,548551
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/unesco-learning-cities-responses-covid-19-outcomes-webinar-8-april


ZEBRALIŚMY I POKAZALIŚMY DZIAŁANIA

„GDYNIA - a learning city… at home” • #stayathome    
#staysafe       
#community

#stayathome    #staysafe       
#community

#STAYATHOME CULTURAL GDYNIA 

#STAYATHOME LIBRARY GDYNIA 

#STAYATHOME FAMILIAL GDYNIA 



ZEBRALIŚMY I POKAZALIŚMY DZIAŁANIA 

„GDYNIA - a learning city… at home” • #stayathome    
#staysafe       
#community

#stayathome    #staysafe       
#community

#STAYATHOME
SENIOR ACTIVITY CENTER

#STAYATHOME_PRZYSTAN 
NEIGHBOURS’ CENTERS

#STAYATHOME SCIENCE CENTER
EXPERYMENT
#STAYATHOME SPORT GDYNIA 



DZIAŁANIA GDYŃSKIEGO ZESPOŁU ds. miasta uczącego się w 2020 r

Czerwiec 2020

Opracowanie dla sieci miast uczących się UNESCO GNLC „dobrej praktyki działań Gdyni Rodzinnej 
skierowanych do gdyńskich rodzin w trakcie pandemii COVID-19”

Familial Gdynia



DZIAŁANIA GDYŃSKIEGO ZESPOŁU 
ds. miasta uczącego się w 2020 r

Czerwiec 2020

o Współpraca z UNESCO GNLC – w ramach klastra ds. edukacji 
obywatelskiej, udział w spotkaniu miast członkowskich i prezentacja 
gdyńskich działań

o Przygotowanie w zespole gdyńskim ds. miasta uczącego się wybranych 
informacji do wskazania gdyńskich inicjatyw w obszarze edukacji
obywatelskiej w badaniu UNESCO GNLC Cluster on Civic Education

❑UrbanLab Gdynia

❑Wymiennikownia

❑Gdyńskie Poruszenie

❑Centrum Nauki Experyment.



DZIAŁANIA GDYŃSKIEGO ZESPOŁU
ds. miasta uczącego się w 2020 r

Wrzesień/październik 2020

o Miasto Gdynia otrzymało zaproszenie do aplikowania z 
inicjatywą „Gdynia – a learnig city…at home” o nagrodę 
Guangzhou Award for Urban Innovation
http://www.guangzhouaward.org/

o Pan Prezydent zarekomendował przygotowanie 
aplikacji konkursowej

„Gdynia – a learnig city…at home”

oraz

„Gdyński falochron – Gdynia Storm Shelter”

CZEKAMY NA WINIKI KONKURSU W I KWARTALE 2021

http://www.guangzhouaward.org/


DZIAŁANIA GDYŃSKIEGO ZESPOŁU ds. miasta uczącego się w 2020 r

Listopad 2020

12-13.11.2020 UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI UNESCO
„WZMACNIANIE EDUKACJI OBYWALETELSKIEJ LOKALNIE”

Zorganizowana przez Światową Sieć Miast Uczących Się UNESCO
konferencja online i towarzyszący jej raport o działaniach miast – Gdynia w
międzynarodowym gronie dzieli się dobrymi praktykami w zakresie
edukacji obywatelskiej:

❑UrbanLab - edukacja obywatelska w obszarze dostosowań do zmian
klimatu,

❑Wymiennikownia - działania z młodzieżą i dla młodzieży

❑ zaangażowanie w badanie UNESCO w obszarze edukacji obywatelskiej i
aktywny udział w sesji miast klastra edukacji obywatelskiej

https://uil.unesco.org/event/online-conference-strengthening-citizenship-
education-local-level

https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/o-edukacji-obywatelskiej-na-
konferencji-unesco,553171

https://uil.unesco.org/event/online-conference-strengthening-citizenship-education-local-level
https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/o-edukacji-obywatelskiej-na-konferencji-unesco,553171


DZIAŁANIA GDYŃSKIEGO ZESPOŁU
ds. miasta uczącego się w 2020 r

Listopad 2020

UNESCO GNLC Cluster on Citizenship Education - Report
on the results of the member cities’ survey

Raport, do którego przygotowania posłużyły dane
przesłane z 11 miast świata – w tym Gdyni, z działań
Laboratorium Innowacji Społecznych, Centrum Nauki
Experyment i Gdyńskiego Centrum Sportu. Można się z
niego dowiedzieć, jak w innych krajach podchodzi się do
edukacji obywatelskiej, jacy są jej odbiorcy i jakie dobre
praktyki wypracowano.

„The survey was launched in May 2020 and sent to all 

members of the citizenship education cluster (in English, 

French and Spanish). By July 2020, 11 cities from four 

regions have completed the questionnaire. Their 

responses are used as the sample to conduct the 

analysis: 

• Gelsenkirchen (Germany), Heraklion (Greece), 

Larissa (Greece), Espoo (Finland), Gdynia (Poland) 

from Europe and North America

• Dangjin (Republic of Korea), Yeonsu-gu (Republic of 

Korea), Gwangmyeong (Republic of Korea), Shiraz 

(Iran) from Asia and the Pacific 

• Contagem (Brazil) from Latin America and the 

Caribbean 

• N’Zérékoré (Guinea) from Africa” 

„…aims and purposes for cities’ strategic engagement in

citizenship education:

building strong, permanent and intergenerational ties in

local communities, strengthening the competences of all

generations, and encouraging citizens to participate in

decision making processes (Gdynia)”



PLANY NA DZIAŁANIA GDYŃSKIEGO ZESPOŁU
ds. miasta uczącego się w 2021 r

W SIECI UNESCO GNLC:

o Aktywne działania współpracy w ramach klastra ds.
edukacji obywatelskiej UNESCO GNLC

o Nawiązywanie partnerstw z miastami UNESCO GNLC z
Europy do współpracy w projektach- Europa dla
Obywateli, Erasmus+, URBACT

o Promocja działań Gdyni na arenie międzynarodowej

W GDYŃSKIM ZESPOLE DS. MIASTA UCZĄCEGO SIĘ:

o Praca długofalowa zespołu w kierunku nowego
paradygmatu działania przestrzeni otwartych w Gdyni :

- w formule koprodukcji przez mieszkańców

i wypracowania spójnego modelu dla instytucji gdyńskich

- w nowej rzeczywistości i ograniczeń pandemii COVID-19


