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„Celem jest: stawać zawsze tam, gdzie najlepiej mogę służyć, 

gdzie charakter mój, moje właściwości i uzdolnienia 

znajdą najlepsze zastosowanie, 

największe pole działania. 

Nie ma innego celu”

Herman Hesse, „Narcyz i Złotousty”



Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

To miejsce, gdzie :

• Cel – co chcę osiągnąć, poznać, zdobyć, by lepiej i szczęśliwiej żyć

• Uwarunkowania – co się stało, że jest tak jak jest, co się zmieniło i  
czego już nie rozumiem, nie umiem, nie potrafię

• Wyzwania – czego oczekuję od siebie, czego oczekuje ode mnie 
otoczenie, co chcę i co mogę zmienić, co/kto jest mi do tego 
potrzebne/y, 

• Działania – co zrobię, by osiągnąć cel i jak się dowiem, że osiągnięty 
cel jest tym naprawdę najważniejszym



Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

impuls rozwojowy szkoły
szansa na jeszcze lepsze i skuteczniejsze działanie w środowisku 

lokalnym
innowacja edukacyjna i społeczna
nowoczesne i przyjazne miejsce dla ludzi, którzy nie do końca radzą 

sobie ze sobą, z brakami w swojej edukacji,  z współistnieniem w 
środowisku lokalnym

szkoła integrująca wiedzę, możliwości i lokalne zasoby  z potrzebami 
tych, którzy uważają, że edukacja chyba jest już im niepotrzebna

szerokie partnerstwo lokalne/ponadlokalne skoncentrowane na 
rozwoju tych kompetencji, które wynikają ze zdefiniowanego rozwoju 
lokalnego



Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

To miejsce, gdzie:

• Zdiagnozowane potrzeby edukacyjne w kontekście wyzwań rozwojowych 
wspólnoty

• Przekuwane są w elastyczną ofertę edukacyjną

• Tworzoną w sposób demokratyczny, partycypacyjny

• Realizowaną na zasadach partnerstwa, zastępowalności ról, aktywności, 
sieciowości, równości, dostępności, poszanowania godności

• Przynoszącą wymierne efekty osobiste, grupowe, kompetencyjne, 
jakościowe oraz skutki społeczne i gospodarcze (tożsamość, 
wspólnotowość, solidarność, aktywność, wartość potencjałów lokalnych)



Kluczowe elementy budulca LOWE

• Diagnoza 

• Oferta edukacyjna = podejście popytowe

• Partnerstwo lokalne

• Integracja środowiskowa, lokalna, instytucjonalna

• Partycypacja

• Elastyczność

• Dostępność

• Równość 

• Użyteczność 

• Obserwacja i modyfikacja działalności, metod, narzędzi, organizacji

• Odpowiedzialność za uruchomione procesy – tzw. trwałość LOWE



Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
jako idea „trzeciego miejsca” 

• Wg Ray’a (Ramona) Oldenburga i Dennisa Brissetta w opublikowanym w 1982 r. 
artykule pt. The Third Place na łamach „Qualitative sociology” w trzecich 
miejscach ludzie gromadzą się głównie po to, aby cieszyć się wzajemnie swoim 
towarzystwem

• „Trzecie miejsce” to miejsce odpoczynku – nie tylko od pracy, lecz także od 
wykonywanych na co dzień rutynowych czynności. Jest neutralną przestrzenią, w 
której spędzamy wolny czas, spotykamy przyjaciół, odpoczywamy po pracy 
zawodowej, pracach domowych, nabieramy oddechu przy filiżance kawy 
(herbaty), obserwujemy i pokazujemy się innym. (za Wikipedia)

• „Trzecie miejsca” wzmacniają w nas poczucie przynależności do otoczenia oraz 
więzi z innymi – znanymi lub potencjalnie bliskimi nam osobami. Są to miejsca, w 
których tętni życie lokalnej społeczności, gdzie rodzą się nowe pomysły, utrwalają 
się lub ewoluują ważne w danym środowisku wartości (j.w.)



Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

Diagnoza – dogłębna, zróżnicowane i partycypacyjne metody; dotyczy: 
potrzeb (luk kompetencyjnych), barier, interesariuszy, zasobów

Rekrutacja – motywująca, niestandardowa, włączająca

Oferta edukacyjna – elastyczna, partycypacyjna, popytowa, 
interaktywna, włączająca, cykl Kolb’a, użyteczna, atrakcyjna

Ewaluacja efektów i metod oraz potrzeb i wyzwań – stała, 
zróżnicowana w metodologii i narzędziach, porównywalna, obiektywna

Partnerstwo lokalne/sieć podmiotów edukacji dorosłych – pod 
patronatem władz lokalnych skoncentrowana wokół LOWE 
nakierowana na cel wspólnoty lokalnej


