
 

 
 

Pałac Młodzieży w Tarnowie jest partnerem zadania publicznego pn. „Questing” 

wraz z Muzeum Okręgowym w Tarnowie. W ramach projektu  zapraszamy nauczycieli, instruktorów, 

animatorów kultury i członków organizacji społecznych do udziału w wspólnym szkoleniu. W zakresie 

przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony warsztat opracowania i wdrożenia Questu. Quest to jeden ze 

sposobów prezentacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego. Polega na tworzeniu nieoznakowanych 

szlaków, którymi można wędrować, rozwiązując zagadki zawarte w wierszowanych zagadkach. Zgodnie z 

założeniami metodyki  

The Valley Quest (praca ze społecznością lokalną) szkolenie odbędzie się w wymiarze dwudniowych zajęć (16h) 

i będzie zawierać: wyjaśnienie istoty Questów, wyjście w teren i budowanie Questu, określenie obszaru 

tematycznego, zasięgu i listy punktów, opracowanie katalogu zabytków, ciekawostek, historii miejsc i osób 

oraz szczególnych cech dziedzictwa kulturowego Starówki i Tarnowa. Działanie wesprze specjalista historyk. 

Efektem wspólnej pracy będzie pierwsza wersja Questu z przeprowadzoną inwentaryzacją zasobów, wiodącą 

tematyką i tytułem. Opracowane materiały zostaną następnie wydrukowane w formie kart wyprawy (ulotki,  

5 tys. szt) i przekazane mieszkańcom Tarnowa oraz gościom naszego miasta podczas Światowych Dni 

Młodzieży za pośrednictwem partnerów zadania, instytucji miejskich i członków stowarzyszenia. Ponadto 

questy będą możliwe do pobrania za pomocą kodu QR i  strony internetowej www.tarquest.pl 

Szkolenie odbędzie się w budynku Pałacu Młodzieży w sali warsztatowej w terminie 8-9 czerwca 2016.  

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Edukatorzy, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu oraz włączyć na warsztaty młodzież, z którą pracują 

 w zakresie literackim i/lub plastycznym są proszeni o kontakt z koordynatorką Katarzyną Sypek, mail: 

k.sypek@pm.tarnow.pl, tel. 795199720. Poniżej harmonogram szkolenia. 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa 
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QUESTING 

Ramowy program warsztatów 

Tarnów, 8 – 9 czerwca 2016 

Pałac Młodzieży w Tarnowie 

 

Dzień I, 8 czerwca 2016 

9.00 – 9.30 Omówienie programu warsztatów, przedstawienie się uczestników szkolenia 

9.30 – 10.30 
Przedstawienie metody questingu, prezentacja materiałów po polsku i po angielsku. 
Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa, ustalenie potencjalnej trasy Questu 

10.30-10.45 Przerwa 

10.45 – 13.30 Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa, ustalenie potencjalnej trasy Questu c.d. 

Praca w terenie: przejście pomiędzy wytypowanymi miejscami 

13.30 – 14.15 Przerwa  

14.15 – 16.00 
Opracowanie informacji zebranych w terenie – ustalenie trasy Questu, motywu 

przewodniego, hasła 

Praca w terenie w zespołach roboczych – tworzenie wierszowanej instrukcji questu 

 

Dzień II, 9 czerwca 2016 

9.00 – 11.00 Praca w terenie w zespołach roboczych – tworzenie wierszowanej instrukcji. 

11.00 – 11.15 Przerwa 

11.15 – 13.00 
Opracowanie zebranych informacji z terenu - doskonalenie powstałego Questu w grupach 
roboczych: przygotowanie pieczątki, elementów graficznych, mapy i zdjęć/rycin do 
Questu  

13.00 – 13.45 Przerwa 

13.45 – 16.00 Prezentacja questu i przetestowanie go w terenie. Wprowadzenie ostatecznych poprawek 

do Questu. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.  

 

 

 

 

 

 

 


