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WARSZAWSKI    wiedza / wsparcie / współpraca / wszechstronność                                                      
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 I. WSTĘP 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej określa działania w zakresie edukacji 

kulturalnej w Warszawie na lata 2015-2020. Jest kontynuacją i rozwinięciem Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej, przyjętego Zarządzeniem nr 3923/2009 Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 7 grudnia 2009 r.  

 Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 nawiązuje do następujących 

dokumentów strategicznych Miasta Stołecznego Warszawy: 

 

 

Dokument Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 odnosi się do 

Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku i realizuje jej następujące 

cele operacyjne: 1.1 Podniesienie poziomu i dostępności usług związanych z kulturą;  

2.1 Umocnienie tradycji m.st. Warszawy oparte na dziedzictwie kulturowym (…);  

2.3 Zwiększenie atrakcyjności Warszawy dla mieszkańców i turystów; 2.4 Aktywizacja 

społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. 

 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 jest powiązany  

z następującymi celami szczegółowymi Społecznej Strategii Warszawy. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020: 1.3 Zintensyfikowanie 

współpracy różnych środowisk; 2.1 Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału 
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ludzkiego Warszawy jako czynnika decydującego o szansach rozwoju; 3.4  Poprawa 

dialogu społecznego i obywatelskiego.  

W powyższej Strategii edukacja i kultura traktowane są jako czynniki, które mają wpływ na 

cztery obszary: jakość życia, wartość kapitału ludzkiego, wartość kapitału społecznego, 

rozwój Warszawy jako metropolii. 

 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, zwany dalej Programem, 

jest modułem dwóch dokumentów miejskich: Miasto kultury i obywateli. Programu 

rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia. (PRK) oraz Programu rozwoju 

edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (PRE).  

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 jest komplementarny z programami 

miejskimi: Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, Programem "Rodzina" na lata 

2010-2020, Warszawskim programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 

2010-2020, Programem opieki nad zabytkami m.st. Warszawy na lata 2010-2014, 

Programem Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości, 

Programem współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi (...) 

oraz tworzonym Programem Młoda Warszawa. 

Program obejmuje swoim zasięgiem Warszawę. Uwzględniane w nim będą również 

działania o zasięgu metropolitalnym, wojewódzkim, krajowym i europejskim. 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 koordynowany jest przez 

Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej. Z Pełnomocnikiem 

współpracują koordynatorzy Programu w Biurze Kultury, Biurze Edukacji,  współpracujących 

biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w 18 dzielnicach m.st. Warszawy.  

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą definicję pojęcia edukacja 

kulturalna:  

Edukacja kulturalna to suma działań kierowanych do mieszkańców Warszawy, które 

kształtują kapitał ludzki, przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze, rozbudzają 

wrażliwość estetyczną, a także inspirują do aktywności – zarówno kulturalnej, jak  

i obywatelskiej. Edukacja kulturalna obejmuje kształcenie artystyczne i estetyczne, pogłębia 

wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, pogłębia umiejętność krytycznej oceny zjawisk 

kultury współczesnej, kształtuje wrażliwość na wielokulturowość oraz sprzyja angażowaniu 

się warszawiaków w proces upowszechniania kultury.  

Twórcy Programu mają  jednocześnie świadomość toczących się w Polsce i na świecie 

dyskusji na temat pełnej i jednoznacznej definicji tego pojęcia. 



5 

 

  

Założeniem Programu jest konieczność i możliwość uczenia się przez całe życie. 

Oznacza to, że program edukacji kulturalnej powinien obejmować wszystkich mieszkańców 

Warszawy bez względu na wiek.  

Ważnymi adresatami edukacji kulturalnej są dzieci i młodzież. Podstawowym założeniem 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 jest kształtowanie w uczniach 

umiejętności wykorzystania potencjału kulturotwórczego, który umożliwia upowszechnianie 

sztuki oraz animację kultury. Proces ten może zostać zrealizowany poprzez zbudowanie 

systemu zintegrowanej współpracy szkół i przedszkoli z instytucjami kultury, organizacjami 

pozarządowymi, placówkami wychowania pozaszkolnego i wyższymi uczelniami w celu 

podniesienia jakości edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Działania w sferze edukacji 

kulturalnej realizowane przez szkołę/przedszkole pozwalają na wczesne kształtowanie 

nawyków uczestnictwa w kulturze. Edukacji kulturalnej nie należy ograniczyć jednakże do 

rozwijania zainteresowań kulturalnych, kształtowania umiejętności artystycznych, 

rozbudzania twórczej aktywności, przekazywania wiedzy o kulturze i sztuce, lecz 

potraktować wielowymiarowo jako rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie  

w kontekście przygotowania ludzi do określonych zadań w życiu dorosłym w wymiarze 

zawodowym, społecznym i obywatelskim. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,  

w odniesieniu do jej rzeczywistych efektów widocznych w życiu dorosłym, jest także 

swoistym instrumentem wychowawczym. Edukacja kulturalna w szeroko pojętym systemie 

szkolnym obejmuje zarówno edukację artystyczną i estetyczną, jak i wprowadzenie do 

wiedzy o dziedzictwie kulturowym i jego oceny oraz do uczestnictwa we współczesnym życiu 

kulturalnym; zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury; uwrażliwianie na 

równoważną godność kultur oraz na podstawową więź łączącą dziedzictwo ze 

współczesnością; kształcenie w duchu wartości obywatelskich; przygotowanie do 

krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. 

 Wobec zmian zachodzących w społeczeństwie istotne jest również kierowanie działań 

edukacji kulturalnej do osób dorosłych, w tym seniorów, niepełnosprawnych, cudzoziemców 

oraz osób zagrożonych wykluczeniem. Ważne jest tworzenie kierunkowych projektów 

familijnych, międzypokoleniowych i międzykulturowych.   

Podczas pracy nad Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej 2015-2020 

zastosowano model partycypacyjny. Do pracy nad dokumentem zostali zaproszeni 

przedstawiciele środowisk edukacyjnych i kulturalnych (48 osób): reprezentanci instytucji 

artystycznych, instytucji animacji kultury, organizacji pozarządowych, animatorzy, 

nauczyciele oraz urzędnicy. Prace pod kierunkiem Anny Michalak-Pawłowskiej, 
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Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej, odbywały się w grupach, 

na forach, poprzez konsultacje, dyskusje, warsztaty, seminaria.  

Przed rozpoczęciem pracy nad Programem przyjęto następujące założenia: 

 Dokument ma być praktyczny i otwarty. Ma być uzupełniany (aneksowany)  

w miarę upływu czasu i w miarę realizacji założonych etapów o konkretne 

rozwiązania i programy działań w poszczególnych obszarach. Zapisy w nim 

zawarte będą wynikiem otwartej, rzeczowej i konstruktywnej dyskusji. Obecna 

wersja dokumentu zawiera uporządkowany zakres działań na najbliższe lata. 

Przy dalszej pracy nad dokumentem należy wykorzystać dotychczasową wiedzę 

i doświadczenia. 

 W ramach Programu Rozwoju Kultury powstaną kolejne moduły dotyczące 

zarządzania instytucjami kultury, wspierania twórczości i audience development 

(rozwój publiczności), które będą obejmować obszary wspólne, istotne z punktu 

widzenia realizacji celów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Za 

jeden z istotnych elementów umożliwiających realizację celów Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 uważamy przeprowadzenie reformy 

instytucji kultury. Reforma ta nie jest częścią działań planowanych w ramach 

Programu. 

 Rok 2015 to czas, w którym zostaną poddane ewaluacji istniejące programy, 

oraz przeanalizowane wyniki badań dotyczące jakości usług edukacji kulturalnej 

przeprowadzone w roku 2014 w ramach Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej. 

 Realizacja nowych działań zapisanych w niniejszym dokumencie rozpoczyna się 

w roku 2015. Jednocześnie kontynuowane są działania zaplanowane  

i realizowane w latach 2009-2014 w ramach Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej. 

III. DIAGNOZA 

W ramach prac nad Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej 2015-2020 

opracowano wstępną diagnozę opierając się na dostępnych dokumentach, opracowaniach,  

a także przeprowadzając dyskusję z reprezentantami środowisk zaangażowanych  

w edukację kulturalną w Warszawie. Ta wstępna diagnoza jest punktem wyjścia do 

zaplanowania działań na najbliższy czas. Twórcy Programu mają jednocześnie świadomość 

potrzeby przeprowadzenia pełnej diagnozy. Znajduje to  odzwierciedlenie w harmonogramie, 

w rozdziale V niniejszego dokumentu. 
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Jednym z istotnych punktów wyjścia do prac nad Warszawskim Programem Edukacji 

Kulturalnej 2015-2020 były informacje zawarte w dokumencie Społeczna Strategia 

Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020: 

Kapitał społeczny jest czynnikiem kluczowym dla organizowania się ludzi w całości społeczne, 

przenoszenia kompetencji i umiejętności /…/ Kapitał społeczny organizuje potencjał ekonomiczny, 

wspólnotowy, intelektualny oraz twórczy. Z tego punktu widzenia Warszawa dysponuje znaczącym na 

tle innych miast Polski potencjałem: 

1) umiejętności i wiedzy ludzi, rozbudowanymi sieciami kontaktów mieszkańców Warszawy w skali 

kraju i zagranicy, podnoszącymi produktywność miasta; 

2) instytucji, inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych; 

3) samodzielnego działania i współpracy partnerskiej organizacji i instytucji: placówek oświatowych 

czy akademickich, instytucji obsługi i pomocy, placówek sportowych, kulturalnych i wielu innych /.../ 

Z punktu widzenia codziennych potrzeb dla ponad 1,7 miliona mieszkańców ważna jest Warszawa 

jako zespół 18 dzielnic, które powinny być miejscami pracy, odpoczynku, uczestnictwa w kulturze  

i rozrywce. 

 

Na przełomie roku 2013 i 2014 przeprowadzono wewnętrzną ewaluację 

dotychczasowych działań podejmowanych w ramach Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej. W ewaluacji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk działających  

w obszarze edukacji kulturalnej. Ewaluacja wskazała mocne strony Programu, do których 

zaliczono przede wszystkim stworzenie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej – 

jedynego w Polsce systemowego rozwiązania w tym zakresie oraz zbudowaną  

i działającą w ramach programu sieć koordynatorów dzielnicowych i szkolnych, wspieraną 

przez internetowy system zarządzania informacją o edukacji kulturalnej (listy dystrybucyjne, 

adresy emaliowe programu, newsletter, strona internetowa). W ramach działań 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej realizowanych w latach 2009-2014 stworzony 

został system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej 

w Warszawie, a najlepsze projekty edukacji kulturalnej od 2010 roku wyróżniane są Nagrodą 

m.st. Warszawy i promowane podczas Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej oraz 

Festiwalu Edukacji Kulturalnej. Biuro Edukacji certyfikuje i wyróżnia szkoły i przedszkola 

aktywnie realizujące edukację kulturalną. Podstawowe ogniwa Warszawskiego Programu 

Edukacji Kulturalnej wzmacniane są poprzez przyznawanie dotacji celowych dla organizacji 

pozarządowych oraz system małych grantów. W ramach Programu organizowane są 

szkolenia dla animatorów i nauczycieli. 

Od 2009 r. w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej stworzono 

system współpracy miejskich instytucji kultury, szkół, placówek oświatowych i organizacji 
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pozarządowych. W około tysiącu szkół pracują nauczyciele, którym powierzono zadania 

szkolnych koordynatorów edukacji kulturalnej. Miejskie instytucje kultury mają  

w swojej ofercie propozycje działań edukacyjnych: przygotowują warsztaty, spektakle  

i różnorodne projekty służące edukacji dzieci i młodzieży w zakresie sztuk teatralnych, 

muzyki, prac plastycznych, tańca, literatury, multimediów etc. Efektem dotychczasowych 

działań jest również zwiększająca się liczba projektów edukacyjnych prowadzonych wspólnie 

przez szkoły, domy kultury i organizacje pozarządowe. Premiowane są szkoły, które mają 

wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej. Powstają projekty 

edukacji kulturalnej adresowane do różnych grup wiekowych, dostosowane do ich potrzeb  

i zainteresowań, realizowane przez organizacje pozarządowe.  

Znaczny wzrost liczby projektów edukacji kulturalnej w Warszawie i duże 

zainteresowanie, z jakim spotykają się one wśród mieszkańców, świadczą o potrzebie 

wzmacniania i rozszerzania działań w tym zakresie.  

W roku 2014 w ramach prac nad Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej 2015-

2020 przeprowadzono kilka spotkań warsztatowych z reprezentantami różnych środowisk, 

na których dyskutowano o stanie edukacji kulturalnej w Warszawie. W wyniku tych dyskusji 

zdefiniowano osiem obszarów, które na potrzeby prac warsztatowych nazwaliśmy barierami, 

utrudniającymi realizację celów: 

Bariera 1 

Instytucje kultury i instytucje oświatowe finansowane przez miasto oraz inne podmioty 

działające w obszarze kultury nie współpracują ze sobą w zadowalający sposób.  

Przyczyny: 

 traktowanie siebie nawzajem jako konkurencji na rynku - walka o odbiorcę, uczestnika 

kultury, 

 niedostateczny przepływ informacji pomiędzy instytucjami miejskimi, dzielnicowymi, 

biurami i innymi partnerami, 

 brak powszechnej wiedzy o wszystkich podmiotach działających na rzecz kultury  

w Warszawie, 

 niewystarczający system komunikacji pomiędzy tymi podmiotami, 

 brak świadomości i zrozumienia wspólnych celów i korzyści, 

 niedostateczne nieodpłatne udostępnianie lokali na działania kulturalne w instytucjach 

publicznych. 

Bariera 2 

Brak otwartości środowiska kultury na „nowych”, „trudnych” odbiorców, których poziom 

kompetencji kulturowych jest niski. 

Przyczyny: 
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 instytucje przyjmują rolę ekspertów, miejsc dla wybranych, 

 mniej wysiłku wymaga praca z „łatwym” odbiorcą, niewystarczająca motywacja do pracy  

z odbiorcą „trudnym”, 

 niewystarczająca znajomość nowoczesnego kodu językowego, technologii i bieżących 

zjawisk socjologicznych, 

 niewystarczająca diagnoza potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze, 

 niewystarczający system wsparcia i szkoleń dla osób zajmujących się edukacją kulturalną. 

Bariera 3 

Oferta nie jest wystarczająco dostosowana do potrzeb odbiorców, zarówno pod względem 

zawartości merytorycznej, artystycznej, jak i miejsca, przestrzeni do realizacji działań, 

narzędzi komunikacji. 

Przyczyny: 

 oferta nie jest przygotowywana przy aktywnym udziale odbiorcy, 

 niewystarczająca wiedza na temat potrzeb, poziomu kompetencji kulturowej, nawyków 

kultury środowiskowej, 

 niedostateczna liczba miejsc, w których odbiorca może uzyskać rzetelne informacje, 

 język jest niedostosowany do percepcji przeciętnego odbiorcy, 

 działania rzadko wychodzą poza sztywne ramy miejsca, instytucji, 

 istnieją bariery infrastrukturalne - dostępność, atrakcyjność, 

 istnieją bariery mentalne - kształcenie animatorów, edukatorów i odbiorców, 

 niewystarczająca jest liczba programów przygotowujących do świadomego uczestnictwa 

w kulturze. 

Bariera 4 

Istnieją osoby, które boją się aktywnie uczestniczyć  w kulturze. 

Przyczyny: 

 osoby te nie są przygotowane do uczestnictwa w kulturze, ponieważ nie znają słownictwa 

i kodu ułatwiającego jej odbiór,  

 istnieją uwarunkowania mentalne i obyczajowe, 

 istnieją uwarunkowania materialne, np. wstyd spowodowany niższym statusem 

materialnym. 

Bariera 5 

Środki na edukację kulturalną są za małe i nieefektywnie rozdzielane. Nie ma spójnego 

systemu monitorowania ich ilości, sposobu dystrybucji i efektywności ich wydatkowania (brak 

mierników). 

Przyczyny: 

 edukacja kulturalna nie jest traktowana jako priorytet w wydatkach miejskich, 
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 brak spójnej polityki dystrybucji środków, 

 brak wystarczającej kadry do realizacji projektów edukacyjnych w instytucjach. 

Bariera 6 

Od szkół oczekuje się dostarczania wiedzy pozwalającej na osiąganie dobrych wyników 

testów, a nie kształtowania kompetencji kulturowych.  

Przyczyny: 

 brak dostatecznej świadomości i wiedzy o korzyściach wynikających z posiadania 

kompetencji kulturowych, 

 oczekiwania rodziców i opiekunów koncentrują się na ocenach na świadectwie. 

Bariera 7 

Informacja o ofercie kulturalnej nie jest dystrybuowana w sposób skuteczny, trafiający do 

wszystkich grup odbiorców. 

Przyczyny: 

 brak spójnego, łatwo dostępnego systemu informowania o ofercie w zakresie edukacji 

kulturalnej, 

 brak zasad, sposobów umożliwiających zweryfikowanie wartości i jakości 

proponowanych programów, 

 niskie wykorzystanie nowoczesnych technologii, niestandardowych sposobów 

komunikacji, 

 mało zróżnicowany język komunikacji, promocji programów w odniesieniu do różnych 

grup wiekowych i społecznych. 

Bariera 8 

Obecny sposób realizacji edukacji kulturalnej oraz jej komunikowania nie jest na bieżąco 

dostosowywany do szybkich zmian w technologiach komunikacji oraz wynikających z nich 

zmian w społeczeństwie. 

Przyczyny: 

 mało zróżnicowany język komunikacji, promocji programów w odniesieniu do różnych 

grup wiekowych i społecznych, 

 brakuje narzędzi i modelu bieżącego śledzenia trendów w sposobach komunikacji  

z różnymi grupami odbiorców, 

 oferta nie jest przygotowywana przy aktywnym udziale odbiorcy, 

 sposób komunikacji odbywa się głównie w sposób sformalizowany, za pomocą 

tradycyjnych form i mediów, 

 brakuje sprzętu lub jest on przestarzały i nie pozwala na korzystanie z nowości 

technologicznych. 
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IV. Misja, cele i zadania powiązane z celami z dokumentów nadrzędnych 

 

Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. 

Założenia: 

- Warszawa, o jakiej marzymy, jest miastem, którego mieszkańcy – wychodząc z domu lub w 

nim pozostając – lubią spędzać czas z kulturą, uczestnicząc w niej lub ją tworząc. Jest 

miastem, w którego różnorodnej ofercie każdy znajduje coś dla siebie; w którym stworzone 

są warunki do nieskrępowanej twórczości i w którym docenia się kulturę w różnych jej 

przejawach. 

 

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020: 

- Na rozwój edukacji w Warszawie w najbliższych latach patrzymy w sposób integralny, 

przyjmując koncepcję uczenia się przez całe życie – od najmłodszych mieszkańców, poprzez  

uczniów, studentów, osoby czynne zawodowo, aż po emerytów; jak też uczenia się w różny 

sposób – formalny, pozaformalny, nieformalny oraz uczenia się w różnych miejscach.  

 

 

Misja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020: 

Rozwijanie potrzeb świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zwiększanie 

kompetencji kulturowych mieszkańców Warszawy. 

 

Długoterminowym celem działań realizowanych w ramach Warszawskiego Programu 

Edukacji Kulturalnej 2015-2020 jest: 

Osiągnięcie powszechnego, świadomego, regularnego i aktywnego udziału  mieszkańców 

Warszawy w różnorodnych działaniach z zakresu edukacji kulturalnej, bez względu na wiek, 

status majątkowy, kompetencje kulturowe, wykształcenie. 
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Zaplanowane działania uporządkowano w dwie kategorie, a w ramach tych kategorii 

wyznaczono obszary: 

1. kategoria: działania merytoryczne: 

1.1. Programowanie 

1.2. Ludzie i kompetencje 

1.3. Informacja i promocja 

2. kategoria: narzędzia wspierające i umożliwiające realizację zadań: 
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2.1. Finansowanie 

2.2. Badania 

2.3. Rozwiązania systemowe 

 

Taki podział odzwierciedla rolę, jaką ma odegrać zespół realizujący Warszawski Program 

Edukacji Kulturalnej 2015-2020, oraz wpływ, jaki posiada on na poszczególne obszary.  

W przypadku kategorii 1. zespół ma istotny wpływ na planowanie i realizację zadań.  

W wypadku kategorii 2. rolą zespołu jest współuczestnictwo, lobbing, wspieranie oraz 

proponowanie rozwiązań. 

Poniżej w tabeli znajdują się informacje o zaplanowanych zadaniach, przypisanych do 

poszczególnych obszarów: 

 

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE: 

 

1. PROGRAMOWANIE 

1 
Opracowanie i wdrożenie spójnego modelu i zasad programowania i realizacji 
działań w zakresie edukacji kulturalnej i wspierania twórczości amatorskiej, 
gromadzenia informacji, wspierania dobrych praktyk. 

1.1 

Opracowanie i wdrożenie modelu planowania, realizacji i ewaluacji w cyklu rocznym 
działań z zakresu edukacji kulturalnej, obejmującego wyznaczanie kierunków 
programowych,  gromadzenie i wymianę informacji z jednostkami realizującymi, 
bieżące monitorowanie jakości realizowanych programów. 

1.1.1 

Opracowany modelowy program edukacji kulturalnej dla poszczególnych dziedzin: 
 sztuki performatywne (teatru, tańca) 

 sztuki wizualne (np. sztuk plastycznych, fotografii, videoartu)  

 architektura 

 film 

 muzyka 

 literatura i czytelnictwo 

 nowe technologie i media 
z uwzględnieniem wszystkich grup docelowych, tzn: rodzin, dorosłych, seniorów, 
uczniów, nauczycieli, animatorów, edukatorów. 

1.1.2 

Realizacja modelowych programów edukacji kulturalnej we wszystkich dzielnicach 
m.st. Warszawy poprzez działania organizowane przez instytucje artystyczne, 
instytucje animacji kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i lokalną 
społeczność. 

1.1.3 
Opracowane, modelowe narzędzia zbierania informacji o potrzebach odbiorców np. 
poprzez dialog z odbiorcami, ankiety, programy pilotażowe, najlepsze praktyki. 

1.1.4 
Opracowane, modelowe zasady korzystania z badań, ankiet, wywiadów, obserwacji, 
konsultacji ze specjalistami i autorytetami w danych dziedzinach przy 
opracowywaniu programów edukacyjnych. 

1.1.5 
Opracowane, modelowe programy edukacji kulturalnej dostosowane do podstawy 
programowej. 
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1.1.6 
Zidentyfikowane „miejsca nieoczywiste”, w których można prowadzić działania z 
zakresu edukacji kulturalnej. Wspieranie instytucjonalne, finansowe realizacji takich 
inicjatyw (np. kryteria w konkursach na granty). 

1.1.7 

Opracowane i wdrożone zasady współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami artystycznymi, instytucjami animacji kultury, szkołami, 
przedsiębiorstwami i lokalną społecznością w obszarze realizacji programów 
edukacji kulturalnej. 

1.1.8 
Realizowane w Biurze Kultury konkursy na programy edukacji kulturalnej dla 
organizacji pozarządowych uwzględniające priorytety programowe. 

1.1.9 
Realizowane w Biurze Edukacji konkursy dla organizacji pozarządowych 
uwzględniające priorytety programowe.  

1.1.10 
Opracowany i realizowany Fundusz Animacji Kultury (dotacje dla dzielnicowych 
instytucji animacji kultury). 

1.1.11 
Opracowany i realizowany przez Biuro Edukacji program partnerski instytucji 
animacji kultury, szkół i innych podmiotów. 

1.1.12 
Przyznawane przez Biuro Kultury dotacje na pilotażowe  projekty partnerskie 
instytucji dzielnicowych i szkół. 

1.1.13 
Prowadzone przez Biuro Edukacji regularnie konkursy na inicjatywy młodzieżowe 
organizowane dla grup nieformalnych. 

1.1.14 
Opracowane narzędzia stymulowania realizatorów do prowadzenia programów 
edukacji kulturalnej (konkursy, dotacje celowe, nagrody, certyfikaty itp). 

1.1.15 
Opracowane narzędzia motywowania szkół i nauczycieli do prowadzenia edukacji 
kulturalnej (nagrody, programy). 

1.1.16 
Opracowane zasady przyznawania certyfikatu dla instytucji, organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących edukację kulturalną. 

1.1.17 
Realizowane konkursy na projekty edukacji kulturalnej dla koordynatorów w 
instytucjach, placówkach, szkołach. 

1.2 
Opracowanie i wdrożenie zasad gromadzenia, promowania i upowszechniania 
dobrych projektów edukacji kulturalnej, w tym także z zakresu edukacji kulturalnej w 
domu, edukacji rówieśniczej, międzypokoleniowej. 

1.2.1 
Przekształcanie najciekawszych projektów w programy wieloletnie poprzez 
opracowane ścieżki od projektu do programu (np. kryteria w konkursach). 

1.2.2 
Gromadzone i wykorzystywane doświadczenia zagranicznych sprawdzonych  
i działających kompleksowych programów edukacyjnych. 

1.2.3 Rozbudowana i wypromowana baza wiedzy w postaci portalu WPEK. 

1.3 Opracowany i realizowany Szkolny Program Edukacji Kulturalnej.  

1.3.1 

Opracowane dla szkół, przykładowe moduły edukacyjne dla poszczególnych 
dziedzin: literatura, plastyka, muzyka, teatr, taniec, film, fotografia, muzealnictwo, 
zabytki, varsavianistyka oraz moduły interdyscyplinarne łączące kilka dziedzin 
sztuki. 

1.3.2 
Współpraca szkół z innymi podmiotami realizującymi edukację kulturalną przy 
opracowaniu i realizacji programów zajęć z przedmiotów artystycznych  oraz zajęć 
pozalekcyjnych. 

1.3.3 
Realizowanie zajęć z przedmiotów artystycznych w szkołach w formule modułowej i 
projektowej jako alternatywa dla modelu klasowo-lekcyjnego. Rekomendowanie 
tworzenia w szkołach interdyscyplinarnych pracowni artystycznych. 

1.3.4 
Opracowane i wdrożone zasady doceniania działalności uczniów w edukacji 
kulturalnej nieformalnej w systemie oceny szkolnej ("Indeks kulturalny") oraz zasad 
uwzględniania działalności artystycznej ucznia na świadectwie szkolnym. 
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1.4 

 
Opracowane i wdrożone narzędzia wspierania twórczości amatorskiej (grupowej i 
indywidualnej). 
 

1.4.1 
Zapewniony łatwy dostęp do istniejących zasobów niezbędnych do rozwijania 
twórczości amatorskiej. 

1.4.2 Zapewnione narzędzia wspierania twórców.  

1.4.3 
Wspieranie nieformalnych inicjatyw artystycznych (młodzieży i innych grup 
odbiorców). 

1.4.4 Wspieranie międzyszkolnych form działalności artystycznej. 
 
 

2. LUDZIE I KOMPETENCJE 

2 
 
Pozyskiwanie i rozwijanie kompetentnej i profesjonalnej kadry realizującej 
edukację kulturalną.  

2.1 Umożliwienie stałego rozwijania kompetencji edukatorów i animatorów. 

2.1.1 
Wyszukiwanie i promowanie najlepszych przedstawicieli kadry realizujących 
programy edukacji kulturalnej. 

2.1.2 Badanie poziomu kompetencji realizatorów. Określenie modelu kompetencyjnego.  

2.1.3 
Opracowane i wdrożenie zasady stałego rozwijania kompetencji działających 
realizatorów (edukatorów, animatorów, nauczycieli). 

2.1.4 
Opracowane zasady gromadzenia i upowszechnienia wiedzy, doświadczeń i 
narzędzi stosowanych przez edukatorów, animatorów i nauczycieli. 

2.1.5 
Opracowany i wdrożony program szkolenia edukatorów, animatorów i nauczycieli - 
Laboratorium Edukacji Kulturalnej. 

2.2 
Pozyskiwanie nowych profesjonalnych kadr edukatorów, animatorów, nauczycieli, 
koordynatorów. 

2.2.1 
Wdrożony pilotażowy program szkoleniowy z zakresu edukacji i animacji dla 
absolwentów szkół artystycznych, finansowany przez Urząd m.st. Warszawy wraz z 
systemem lojalnościowym. 

2.3 
Wzmocnienie roli, pozycji i kompetencji koordynatorów Programu na poziomach 
biur, dzielnic, szkół, instytucji animacji kultury. 

2.3.1 

Opracowany, zatwierdzony i wdrożony dokument określający definicję dzielnicowego 
koordynatora Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, jego rolę, zadania, 
finansowanie, pozycję wobec uczestników programu, relację z komórkami urzędu 
zajmującymi się oświatą lub kulturą i innymi realizatorami programu.  

2.3.2 
Opracowany, zatwierdzony i wdrożony dokument określający definicję, rolę, zadania 
i finansowanie, pozycję koordynatorów Warszawskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej w szkołach i instytucjach animacji kultury. 

2.3.3 
Wdrożony system współpracy koordynatorów poprzez sieciowanie -  lokalnie oraz 
dziedzinowo (szkoła, instytucje animacji kultury, organizacje pozarządowe) - w celu 
wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych projektów. 
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3. INFORMACJA I PROMOCJA 

3 
Opracowanie i wdrożenie efektywnego i nowoczesnego systemu informacji i 
promocji działań z zakresu edukacji kulturalnej. 

3.1 
Opracowanie i wdrożenie systemu przekazywania informacji do realizatorów 
programów edukacji kulturalnej. 

3.1.1 Opracowana szczegółowa segmentacja realizatorów. 

3.1.2 
Rozwijany i aktualizowany portal Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej  
skierowany do różnych zdefiniowanych grup odbiorców. 

3.1.3 Wypromowany wśród określonych grup docelowych portal Programu. 

3.1.4 
Wypromowany wśród dyrektorów i nauczycieli warszawskich szkół Warszawski 
Program Edukacji Kulturalnej. 

3.1.5 
Wypromowany w środowisku organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.  

3.1.6 

Inicjowane cykliczne spotkania informacyjne z przedstawicielami biur urzędu, 
burmistrzami, dyrektorami szkół, instytucjami animacji kultury, nauczycielami, 
rodzicami, przedstawicielami organizacji pozarządowych zrzeszonymi w Komisjach 
Dialogu Społecznego oraz Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego, 
Młodzieżową Radą Warszawy i Warszawską Radą Seniorów. 

3.1.7 
Opracowana i realizowana cykliczna kampania informacyjno-promocyjna dla grupy 
realizatorów, w tym wzmocniona komunikacja mailingowa, uwzględniająca 
newsletter. 

3.1.8 
Opracowane i dystrybuowane cykliczne wydawnictwa Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej. 

3.1.9 
Coroczna konferencja dotycząca edukacji kulturalnej zaplanowana i 
przeprowadzona - Forum Edukacji Kulturalnej. 

3.2 
Opracowanie i wdrożenie systemu informacji skierowanej do odbiorców programów 
edukacji kulturalnej. 

3.2.1 
Przeprowadzona społeczna kampania promocyjna uświadamiająca rolę edukacji 
kulturalnej. 

3.2.2 Opracowana szczegółowa segmentacja odbiorców  i ich charakterystyka. 

3.2.3 
Utrzymana stała współpraca z mediami warszawskimi w obszarze informowania o 
edukacji kulturalnej. 

3.2.4 
Opracowane i wdrożone niestandardowe, nowoczesne formy promocji programów 
edukacji kulturalnej. 

3.2.5 
Opracowana nazwa własna i logotyp (zgodny z wymaganiami miejskimi) dla 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

 

 

 NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE I UMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ : 

 

4. FINANSOWANIE 

 
4 

Wspieranie wdrażania rozwiązań systemowych mających na celu zwiększenie 
środków na realizację edukacji kulturalnej, efektywne ich wykorzystanie i 
monitorowanie. 

4.1 Opracowany i wdrożony system finansowania edukacji kulturalnej ze środków Biura 
Edukacji, Biura Kultury oraz innych. 



17 

 

  

4.1.1 Opracowane rekomendacje dotyczące zasad finansowania projektów i programów 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

4.1.2 Wdrożone spójne i transparentne zasady finansowania projektów i programów 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

 
4.2 

Opracowane i wdrożone zasady finansowania edukacji kulturalnej w Biurze 
Edukacji: 

4.2.1 Wdrożony system finansowania Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 

4.2.2 Wdrożony system finansowania programów edukacji kulturalnej za pośrednictwem 
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, w tym konkursów na 
projekty partnerskie. 

4.2.3 Wdrożony system finansowania konkursu na zajęcia międzyszkolne. 

4.2.4 Wdrożony system finansowania programów filmowych, muzealnych etc. 

4.3 Opracowane i wdrożone zasady finansowania edukacji kulturalnej w Biurze Kultury: 

4.3.1 Wdrożony system finansowania konkursu dla organizacji pozarządowych na 
programy edukacji kulturalnej. 

4.3.2 Opracowany i wdrożony system finansowania dotacji dla Domów Kultury na projekty 
partnerskie ze szkołami i organizacjami pozarządowymi. 

4.3.3 Wdrożony system finansowania konkursu dla organizacji pozarządowych na 
wieloletni systemowy program edukacji kulturalnej. 

4.3.4 Wdrożony system finansowania konkursu grantowego dla instytucji na wieloletni 
systemowy program edukacji kulturalnej. 

4.3.5 Wdrożony system finansowania stypendiów Prezydenta m.st. Warszawy dla 
młodych animatorów/edukatorów. 

4.3.6 Opracowane zasady finansowania wizyt studyjnych w dzielnicach. 

4.3.7 Opracowane zasady finansowania wizyt studyjnych w innych miastach. 

4.3.8 Opracowany system finansowania międzynarodowych wizyt studyjnych.  

4.3.9 Opracowany system finansowania seminariów/konferencji/debat w Warszawie. 
4.3.10 Opracowane i wdrożone zasady finansowania Laboratorium Edukacji Kulturalnej 

(seminaria dla animatorów, edukatorów i nauczycieli). 
4.4 Opracowany i wdrożony system finansowania edukacji kulturalnej w innych biurach 

urzędu. 
4.4.1 Opracowany i wdrożony system finansowania edukacji kulturalnej w Biurze Pomocy i 

Projektów Społecznych. 
4.5 Opracowany i wdrożony systemu finansowania wyposażenia, materiałów, 

oprogramowania, sprzętu, etc. do realizacji projektów edukacji kulturalnej na 
poziomie adekwatnym do potrzeb technologicznych XXI wieku.  

4.6 Opracowany standardowy system monitorowania finansów. 

4.7 Opracowane i wdrożone  narzędzia  służące mierzeniu kluczowych wskaźników 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

 
 

5. BADANIA i EWALUACJA 

5 Opracowanie i wdrożenie efektywnego i nowoczesnego systemu ewaluacji, 
badania potrzeb, efektywności wdrażanych programów oraz oddziaływania 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na środowisko animatorów, 
edukatorów, nauczycieli oraz odbiorców ich działań. 
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5.1 Przeprowadzona ewaluacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2009-
2014. 

5.2 
Przeprowadzone cyklicznie badania jakości oferty edukacji kulturalnej w Warszawie. 

5.3 Przeprowadzane cyklicznie badania potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji 
kulturalnej. 

5.4 Przeprowadzane regularnie badania kompetencji i zaangażowania realizatorów 
edukacji kulturalnej wraz z określeniem danych statystycznych (wiek, zatrudnienie, 
wykształcenie itp.). 

5.5 Przeprowadzane regularnie badania powodów nieuczestniczenia w programach 
edukacji kulturalnej. 

5.6 Opracowane i wdrożone zasady i narzędzia monitoringu i ewaluacji ilościowej i 
jakościowej programów edukacji kulturalnej (raporty, sprawozdania itp.). 

5.7 Opracowany i wdrożony system regularnej ewaluacji kompetencji realizatorów. 

 Opracowany i wdrożony system ewaluacji Warszawskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej 2015-2020 w środowisku animatorów, edukatorów i nauczycieli. 

 

 

6. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 

 
6 

Wspieranie wdrażania rozwiązań systemowych wzmacniających współpracę 
wszystkich środowisk, dostępność zasobów i efektywną komunikację 
pomiędzy podmiotami. 

6.1 Opracowane i wdrożone dobre praktyki ułatwiające współpracę między wszystkimi 
podmiotami uczestniczącymi w działaniach edukacji kulturalnej, z uwzględnieniem 
innych warunków dla działalności komercyjnej. 

6.1.1 Opracowane i wdrożone wytyczne dotyczące wykorzystywania dostępnych zasobów 
będących w gestii miasta i lokali wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe 
(ludzie i przestrzenie) na potrzeby działań edukacji kulturalnej (wkład do PRK). 

6.1.2 Opracowanie wytycznych dotyczących współpracy  instytucji artystycznych oraz 
instytucji animacji kultury z organizacjami pozarządowymi w ramach Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej. 

6.1.3 Wypracowanie modelu partnerskiego współdziałania instytucji ze szkołami 
polegającego na współpracy nauczycieli przedmiotów artystycznych ze szkołami 
oraz wykorzystaniu specjalistycznych pracowni w instytucjach. 

6.2 Zidentyfikowane i wykorzystane miejsca, które w nieoczywisty sposób mogą być 
przestrzenią edukacji kulturalnej. 

6.2.1 Tworzone przyjazne przestrzenie artystyczne dla odbiorców. 

6.3 Udział w wymianie informacji pomiędzy zespołami PRK, PRE oraz innymi zespołami 
istotnymi z punktu widzenia Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.. 
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V. Warunki realizacji wizji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020: 
 

 

Różnorodność 

Programy edukacji kulturalnej: 

 uwzględniają różne/wszystkie dziedziny sztuki, gatunki, style; 

 uwzględniają wielokulturowość; 

 uwzględniają różne podmioty działające w zakresie edukacji kulturalnej, różną formę 

prawną, a przy tym różnorodną kulturę organizacyjną i odmienne doświadczenia, sposoby 

działania (m. innymi organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa). 

 

Kreatywność 

Programy realizowane w ramach edukacji kulturalnej powinny skłaniać uczestników do 

aktywnego w nich udziału. Powinny pobudzać kreatywność poprzez wykorzystywanie 

różnorodnych metod pracy. 

 

Badania 

Badania uczestnictwa i nieuczestniczenia w edukacji kulturalnej powinny być prowadzone  

i ewaluowane systematycznie na poziomie miejskim. Powinny być też stałą praktyką 

każdego podmiotu edukacji kulturalnej. Będą się one odbywały poprzez analizę wyników 

badań ankietowych, takich jak Barometr Warszawski. Badania ankietowe umożliwią 

monitorowanie Programu na poziomie celów. Wyniki będą mogły być podstawą do 

modyfikacji niektórych działań Programu, aby można było podnieść skuteczność całości 

przedsięwzięcia. Pierwszym etapem, który należy podjąć w ramach monitorowania 
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Programu, jest zebranie danych dotyczących edukacji kulturalnej z biur, dzielnic m.st. 

Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy. 

 

Dostosowanie i innowacyjność 

Sposób prowadzenia programów, ich promowanie i kanały dotarcia z informacją powinny być 

dostosowane do odbiorców. Należy aktywnie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań oraz 

wykorzystywać aktualne kierunki w sposobie i stylu komunikacji, nowoczesne technologie. 

Odbiorcy powinni nauczyć się świadomego korzystania z zasobów sieci. 

 

Efektywność wykorzystania zasobów 

Jednym z kluczowych warunków przeprowadzenia zmiany w obszarze edukacji kulturalnej 

jest efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów: osobowych, 

kompetencyjnych, systemowych, lokalowych, rzeczowych i finansowych, przy równoczesnym 

zwiększeniu środków na tę działalność. 

 

Wysoki poziom programów edukacyjnych 

Szkoły odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu kompetencji kulturowych. Są, oprócz rodziny, 

najważniejszym miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z kulturą. Dlatego 

tak ważne jest, aby dbały one o wysoki poziom kształcenia w zakresie kompetencji 

kulturowych i traktowały ten obszar jako ważny element swoich działań. 

 

Współpraca 

Instytucje artystyczne, instytucje animacji kultury, przedszkola, szkoły, organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorstwa, grupy nieformalne, jednostki pomocy społecznej i inne 

podmioty działające w obszarze edukacji kulturalnej powinny współpracować ze sobą, 

tworząc sieć dostępnych dla mieszkańców Punktów Kultury. Współdziałanie, otwartość, 

współodpowiedzialność to wartości, które są warunkiem realizacji atrakcyjnych  

i powszechnie dostępnych programów edukacji kulturalnej.  

 

Otwartość 

Środowiska twórców i animatorów kultury powinny być otwarte na wszystkich mieszkańców 

Warszawy. Oferta programów edukacji kulturalnej powinna uwzględniać potrzeby  

i kompetencje kulturowe wszystkich odbiorców, w tym: 

 niepełnosprawnych; 

 cudzoziemców; 

 o niskim statusie  materialnym; 
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 o niskich kompetencjach kulturowych; 

 niemających wcześniej kontaktu z kulturą; 

 negatywnie nastawionych do programów kultury „instytucjonalnej”; 

 zamieszkałych w rejonach o słabej infrastrukturze kulturalnej (w tym zamknięte osiedla, 

przedmieścia); 

 mieszkańców nieidentyfikujących  się z miastem; 

 przebywających poza systemem edukacji formalnej, samodzielnie poszukujących 

sposobów na rozwój;  

 wszystkich grup wiekowych (dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych, uczniów,  

studentów, osób dorosłych, w tym seniorów). 

 

Metropolitalny zasięg, lokalna realizacja 

Programy edukacji kulturalnej powinny być przygotowywane z myślą o tym, że są kierowane 

do mieszkańców metropolii. Jednocześnie ważne jest, żeby były zakorzenione w lokalnej 

społeczności. Będzie to wspomagać tworzenie więzi i wzmacniać tożsamość warszawiaków, 

zwłaszcza tych, którzy nie czują się nimi do końca. Każda instytucja kultury powinna działać 

także na rzecz lokalnego środowiska, w którym się znajduje i wspierać interesujące 

inicjatywy mieszkańców. 

 

Kompetencje kulturowe 

Dostrzega się potrzebę budowania powszechnej świadomości o korzyściach płynących  

z rozwijania kompetencji kulturowych we wszystkich grupach odbiorców. Mieszkańcy 

Warszawy powinni aktywnie poszukiwać możliwości udziału w programach edukacji 

kulturalnej. 

Kompetencje kulturowe kształtowane są m.in. poprzez edukację artystyczną i kulturalną oraz 

uczestnictwo w kulturze. Ich posiadanie stanowi o kapitale intelektualnym, którego 

elementami składowymi są: kapitał ludzki, strukturalny, społeczny i relacyjny. 

Kompetencje kulturowe pozwalają nie tylko na pełnowymiarowe uczestnictwo w kulturze, ale 

także kształtują zdolność podejścia do świata w sposób otwarty, kreatywny, tolerancyjny, 

krytyczny i refleksyjny. Tak rozumiane kompetencje kulturowe wspierają (na wszystkich 

poziomach: jednostkowym, grup społecznych i społeczności) kapitał społeczny, blisko 

powiązany z takimi kwestiami, jak relacje społeczne, mechanizmy komunikacji, skłonność do 

współpracy, aktywność obywatelska, zaufanie społeczne. Kompetencje kulturowe wiążą się 

z postawą otwartości w sensie ciekawości świata, a więc skłonności do nauki i odkryć oraz 

umiejętności efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym, co jest istotne  
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w procesie budowy kapitału ludzkiego. Istotną kompetencją o silnych podstawach 

kulturowych jest także zmysł przedsiębiorczości. 

(http://www.mkidn.gov.pl/pages/pl2011/pl/gora/priorytety/komitet-ds.-kultury-rady-ue.php) 

 

VI. PROPONOWANE WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW 

Aby otrzymać spójny i jednolity obraz wykonywanych działań, ważne jest 

pozyskiwanie informacji, danych ze wszystkich poziomów realizacji. Poniżej znajdują się 

przykłady mierników zaproponowane w trakcie pracy nad Programem przez przedstawicieli 

różnych środowisk. Prace nad systematyzacją, doprecyzowaniem i uporządkowaniem 

mierników będą prowadzone na kolejnym etapie realizacji Warszawskiego Programu 

Edukacji Kulturalnej. 

Listę zaproponowanych mierników podzielono wstępnie na: 

Mierniki miejskie mierzone będą przez Barometr Warszawski oraz pozyskiwane z badań 

zrealizowanych przez Biuro Kultury i Centrum Komunikacji Społecznej. Wyniki będą mogły 

być podstawą do modyfikacji niektórych działań Programu, aby podnieść skuteczność 

całości przedsięwzięcia. 

Mierniki wpływu (długofalowe): 

       ̶  % mieszkańców Warszawy, dla których uczestnictwo w kulturze jest ważne, 

       ̶  % wzrost uczestnictwa w różnych/dowolnych formach aktywności kulturalnej, 

       ̶  % wzrost uczestnictwa - udział w projektach edukacji kulturalnej po raz pierwszy, 

       ̶  % wzrost częstotliwości uczestnictwa w projektach edukacji kulturalnej,  

       ̶̶  % wzrost kompetencji kulturowych w określonych grupach społecznych, 

       ̶  % mieszkańców niezadowolonych z oferty kulturalnej,  

       ̶ liczba projektów z obszaru edukacji kulturalnej składanych w ramach budżetu     

partycypacyjnego. 

 

Mierniki dzielnicowe mierzone przez koordynatorów dzielnicowych. 

Mierniki rezultatu: 

 liczba instytucji animacji kultury i instytucji artystycznych współpracujących 

systemowo  ze szkołami w obszarze edukacji kulturalnej, 

 liczba szkół współpracujących systemowo z instytucjami animacji kultury i instytucjami 

artystycznymi w obszarze edukacji kulturalnej, 

 liczba instytucji animacji kultury, instytucji artystycznych, szkół, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw prywatnych, wyższych uczelni i innych podmiotów 

biorących udział w Konkursie Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, 

 % szkół z opracowanym i realizowanym Szkolnym Programem Edukacji Kulturalnej, 
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 liczba szkół realizujących projekty z zakresu edukacji kulturalnej w ramach 

Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych lub posiadających tytuł Szkoła z pomysłem na 

kulturę, lub biorących udział w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych. 

 

Mierniki w szkołach i przedszkolach mierzone przez koordynatorów. 

Mierniki produktu i rezultatu: 

 powołanie koordynatora edukacji kulturalnej, 

 opracowany i realizowany Szkolny Programem Edukacji Kulturalnej, 

 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych  

i międzyszkolnych z zakresu edukacji kulturalnej (ankieta szkolna), 

 liczba uczniów biorących udział w konkursach, festiwalach, przeglądach 

artystycznych. 

 

Mierniki w instytucjach animacji kultury mierzone przez koordynatorów programu. 

Mierniki produktu i rezultatu: 

 liczba programów edukacji kulturalnej, 

 liczba instytucji artystycznych współpracujących z instytucją animacji kultury  

w obszarze edukacji kulturalnej, 

 % szkół w danej dzielnicy współpracujących z instytucją animacji kultury w obszarze 

edukacji kulturalnej, 

 liczba animatorów współpracujących z nauczycielami, 

 liczba festiwali/konkursów, 

 liczba odbiorców projektów/programów/przedsięwzięć. 

 

Mierniki w instytucjach artystycznych mierzone przez realizatorów programu. 

Mierniki produktu i rezultatu: 

 liczba projektów edukacji kulturalnej, 

 liczba lekcji muzealnych/teatralnych/muzycznych etc., 

 liczba warsztatów (działań aktywnych), nabywanie umiejętności, kompetencji, 

 liczba szkół współpracujących z instytucją artystyczną w obszarze edukacji 

kulturalnej, 

 liczba instytucji animacji kultury współpracujących z instytucją artystyczną w obszarze 

edukacji kulturalnej, 

 liczba animatorów współpracujących z nauczycielami, 

 % budżetu przeznaczony na edukację kulturalną, 

 liczba odbiorców/programów/przedsięwzięć. 
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Mierniki w organizacjach pozarządowych  

 liczba projektów edukacji kulturalnej, 

 liczba odbiorców projektów edukacji kulturalnej, 

 liczba animatorów z organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami, 

 liczba animatorów z organizacji pozarządowych współpracujących z instytucjami 

animacji kultury. 

 
Mierniki w jednostkach pomocy społecznej działających na rzecz osób starszych 

 powołanie realizatora  edukacji kulturalnej jednostek pomocy społecznej działających 

na rzecz osób starszych (domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu  

i ośrodków wsparcia), 

 liczba instytucji animacji kultury, instytucji artystycznych, organizacji pozarządowych 

współpracujących z jednostkami pomocy społecznej w obszarze edukacji kulturalnej, 

 liczba wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej realizowana w jednostkach pomocy 

społecznej działających na rzecz osób starszych, 

 liczba osób starszych uczestniczących dzięki jednostkom pomocy społecznej  

w działaniach z zakresu edukacji kulturalnej. 

 

Mierniki w grupach nieformalnych 

 liczba projektów edukacji kulturalnej, 

 liczba odbiorców projektów edukacji kulturalnej, 

 liczba animatorów  współpracujących ze szkołami, 

 liczba animatorów  współpracujących z instytucjami animacji kultury, 

 liczba animatorów współpracujących z organizacjami pozarządowymi. 

 

Określenie szczegółowych zasad, formularzy oraz częstotliwości dokonywania pomiarów jest 

jednym z zadań Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w ramach realizacji 

Programu Rozwoju Kultury i Programu Rozwoju Edukacji. 

 

VII. ZASOBY 

Do realizacji celów zawartych w dokumencie wykorzystane będą zasoby 

instytucjonalne Miasta. 

Biuro Kultury bezpośrednio nadzoruje 18 teatrów, 5 muzeów, Staromiejski Dom Kultury, Dom 

Spotkań z Historią, Centrum Myśli Jana Pawła II, Stołeczną Estradę oraz Orkiestrę Sinfonia 

Varsovia. W osiemnastu dzielnicach Warszawy działają 23 domy kultury z 34 filiami oraz 18 

bibliotek z 145 filiami.  
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Biuro Edukacji nadzoruje Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Pałac Młodzieży, 

Państwowe Ognisko Artystyczne “Nowolipki”, Centrum Nauki Kopernik oraz za 

pośrednictwem dzielnicowych wydziałów oświaty i wychowania: Bielańskie Centrum Edukacji 

Kulturalnej, 7 młodzieżowych domów kultury, 10 ognisk pracy pozaszkolnej, 4 ogrody 

jordanowskie. Biuro Edukacji prowadzi także Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-

Społecznych i Szkoleń (WCIES).  

W dzielnicach działają również Centra Integracji Mieszkańców, które realizują między innymi 

programy i projekty edukacji kulturalnej.  

Warszawskie teatry realizują warsztaty w zakresie edukacji kulturalnej kierowane do 

różnych grup odbiorców. Wszystkie muzea, których organizatorem jest miasto oferują 

programy edukacji kulturalnej w formie warsztatów, wykładów, lekcji muzealnych, projekcji. 

 Wysokiej jakości programy edukacji kulturalnej realizowane są również  

w instytucjach narodowych (m.in. Teatr Wielki, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum 

Narodowe) lub marszałkowskich (m.in. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie), gdzie pracują specjaliści - 

animatorzy i edukatorzy. 

Powyższe instytucje realizują działalność edukacji kulturalnej zazwyczaj w ramach stałego 

budżetu.  

Na mapie działań edukacji kulturalnej znajdują się też organizacje pozarządowe, 

które w swoich siedzibach prowadzą projekty edukacji kulturalnej. Wiele z tych projektów 

realizowanych jest w ramach konkursów grantowych. Projekty edukacyjne samodzielnie lub 

we współpracy z miejskimi instytucjami kultury podejmują także teatry prywatne, często 

korzystając z dotacji miejskich. 

Środki przeznaczone przez Biuro Kultury na dotacje dla organizacji pozarządowych  

w konkursie "Edukacja Kulturalna" w ciągu ostatnich 3 lat to 1,8 mln zł (2012 – 600.000 zł,  

2013 – 500.000 zł, 2014 – 700.000 zł). Dotowane są przedsięwzięcia kierowane do różnych 

grup odbiorców: rodzin i małych dzieci, dzieci i młodzieży, dorosłych, pracowników instytucji 

kultury, seniorów, niepełnosprawnych. 

Biuro Edukacji rokrocznie finansuje w ramach otwartych konkursów ofert i ścieżki tzw. 

małych grantów zadania publiczne z zakresu oświaty i wychowania w kwocie nie mniejszej 

niż 3 mln zł. Środki przeznaczone przez Biuro Edukacji na dotacje dla organizacji 

pozarządowych w ramach zadania „Edukacja kulturalna” w ciągu ostatnich 3 lat to 330 000 zł 

(2012 – 100.000 zł, 2013 – 100.000 zł,  2014 – 130.000 zł). Na szczególną uwagę zasługuje 

program „Warszawska Aktywna Młodzież” realizowany od 2013 roku, w ramach którego 

operatorzy wybrani w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przekazują granty 
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młodzieżowym grupom nieformalnym, które dzięki dofinansowaniu mogą realizować swoje 

autorskie projekty. 

Zadania z zakresu edukacji kulturalnej realizowane są także przez jednostki 

organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy nadzorowane przez Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych oraz dzielnice. Są to np. domy pomocy społecznej, dzienne domy pobytu, czy 

ośrodki wsparcia dla osób starszych. Niezmiernie ważne jest zgromadzenie wiedzy na temat 

wszystkich zasobów m.st. Warszawy w tym zakresie oraz zgromadzenie danych na temat 

realizowanych w tych placówkach działaniach z zakresu edukacji kulturalnej. W związku  

z tym niezbędne jest powołanie koordynatora edukacji kulturalnej jednostek pomocy 

społecznej (domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu i ośrodków wsparcia dla 

osób starszych). Istotne jest także systematyczne podnoszenie jakości oferowanych zajęć 

kulturalnych. Działanie to może być zrealizowane poprzez ścisłą współpracę jednostek 

pomocy społecznej działających na rzecz osób starszych z instytucjami animacji kultury, 

instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami. Wymiana wiedzy oraz 

współtworzenie działań edukacji kulturalnej dla seniorów przyczyni się z jednej strony do 

podniesienia jakości, a z drugiej do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów jednostek 

pomocy społecznej na rzecz środowiska lokalnego. Ciekawe i profesjonalnie przygotowane 

działania pozwolą na zwiększenie udziału w życiu kulturalnym nie tylko mieszkańców domów 

pomocy społecznej czy uczestników zajęć ośrodków wparcia, ale także przyczynią się do 

otwarcia tych placówek na osoby z zewnątrz. 

 

VIII. SPOSÓB REALIZACJI 

Dotychczasowa metoda realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 

opierała się na powstałej w 2009 roku sieci 19 koordynatorów dzielnicowych (koordynatorzy 

w osiemnastu dzielnicach Warszawy oraz koordynator szkół specjalnych), a także 

koordynatorów powołanych w szkołach i instytucjach animacji kultury. Z przeprowadzonych 

ewaluacji wynika, że jest to bardzo skuteczna i efektywna forma działania i w związku z tym 

będzie ona kontynuowana. 

Skuteczny koordynator jest osadzony w środowisku lokalnym, ma wiedzę, kompetencje  

i narzędzia do realizacji zadań wynikających z celów strategicznych Programu. 

Jednocześnie istotnym elementem struktury organizacyjnej Warszawskiego Programu 

Edukacji Kulturalnej jest Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw edukacji 

kulturalnej oraz koordynatorzy Programu w biurach Urzędu m.st. Warszawy. Taka struktura 

oznacza centralną koordynację i lokalną realizację zadań WPEK.  

W kolejnych latach realizacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej będzie się 

opierać na wykorzystaniu dostępnych zasobów Biura Kultury, Biura Edukacji oraz Biur 
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współpracujących. Zakłada się także wykorzystanie niezbędnych zasobów zewnętrznych, 

m.in. ekspertów i instytucji badawczych. Bardzo istotnym narzędziem, które będzie 

wykorzystywane podczas realizacji, jest Internet jako narzędzie gromadzenia, udostępniania 

i wymiany informacji. 

Zakłada się również powołanie zespołów roboczych, które będą miały za zadanie 

realizację poszczególnych celów szczegółowych lub zadań zapisanych w planie.  

 

IX. ODBIORCY 

Odbiorcami Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 są wszyscy 

mieszkańcy aglomeracji warszawskiej o różnorodnych kompetencjach kulturowych, 

najmłodsze dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci, osoby dorosłe, rodziny i seniorzy, bez 

względu na niepełnosprawność czy różnice w statusie materialnym. 

 

 

 

W celu kategoryzacji odbiorców można zastosować wiele kryteriów. W niniejszym 

dokumencie zastosowano kryterium poziomu zaangażowania w działania z zakresu edukacji 

kulturalnej. W związku z tym określono trzy grupy odbiorców: uczestniczących aktywnie, 

uczestniczących pasywnie oraz nastawionych obojętnie lub negatywnie.  

Jednym z zadań Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 jest 

dookreślenie grup docelowych i ich charakterystyka.  

W tegorocznych badaniach profesora Marka  Krajewskiego realizowanych  dla MKiDN 

„Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” 

stwierdzono, że najwięcej projektów edukacyjnych i animacyjnych skierowanych jest do 

osób, których sposób życia i szanse życiowe są uznawane za najbardziej powszechne  

i traktowane jako „normalne”. Druga pod względem częstości występowania kategoria 

odbiorców działań animacyjnych i edukacyjnych to wykluczeni. Trzecia kategoria odbiorców, 

najmniej liczna, to osoby w pewien sposób uprzywilejowane: dysponujące talentami, 

posiadające już pewne umiejętności tworzenia, wywodzące się ze środowisk artystycznych, 

prowadzące zajęcia edukacyjne dla innych. Niewiele natomiast jest projektów, które 

integrowałyby wszystkie te kategorie, niwelowałyby społeczne podziały. 

Odbiorcy działań WPEK 

Uczestniczący 
aktywnie 

Uczestniczący 
pasywnie 

Obojętni/ 
negatywni 
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X. REALIZATORZY 

 

XI. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 

Zarządzanie programem odbywa się na następujących poziomach: 

 przez Pełnomocnika we współpracy z Biurem Kultury i Biurem Edukacji oraz innymi 

Biurami na poziomie miejskim, 

 przez Koordynatorów Dzielnicowych na poziomie dzielnicowym, 

 przez Koordynatorów w szkołach/przedszkolach, instytucjach animacji kultury, 

 przez Realizatorów w instytucjach artystycznych, organizacjach pozarządowych, 

przedsiębiorstwach, grupach nieformalnych oraz jednostkach pomocy społecznej 

działających na rzecz osób starszych,   
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XII. PUNKTY KONTROLNE REALIZACJI PROGRAMU 

 Ewaluacja 

 Badania 

 Laboratorium Edukacji Kulturalnej 

 Sprawnie działający system komunikacji między wszystkimi realizatorami WPEK – 

zrealizowane w I kwartale 2015 r. 

 Rozbudowany portal Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej jako baza 

wiedzy, wsparcie i narzędzie dla realizatorów programu – zrealizowane w I kwartale 2015 r. 

 Opracowany model partnerstwa szkół/przedszkoli, instytucji artystycznych, instytucji 

animacji kultury, organizacji pozarządowych i jednostek pomocy społecznej działających na 

rzecz osób starszych – zrealizowane w IV kwartale 2015 r. 

 Opracowany i wdrożony system finansowania dzielnicowych działań Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej – zrealizowane w I kwartale 2016 r. 

 Opracowany i wdrożony systemu finansowania wyposażenia, materiałów, 

oprogramowania, sprzętu, etc. do realizacji projektów edukacji kulturalnej na poziomie 

adekwatnym do potrzeb technologicznych XXI wieku – zrealizowane do 2020 r. 

XIII. INFORMACJA O PROGRAMIE, PROMOCJA PROGRAMU  

Program posiada portal internetowy www.wpek.pl, który jest podstroną portalu Kulturalna 

Warszawa. Istnieją także listy dystrybucyjne, dzięki którym informacja dociera do odbiorców. 

Program dysponuje ponadto siecią koordynatorów, którzy przekazują na bieżąco informacje 

do poszczególnych dzielnic. Cyklicznie publikowany jest newsletter. 

Promocja programu odbywa się na poziomie dzielnic. Rokrocznie lub w miarę potrzeb 

organizowane są spotkania z burmistrzami dzielnic, dyrektorami szkół, dyrektorami instytucji 

animacji kultury i instytucji artystycznych. Cyklicznie opracowywane jest wydawnictwo 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej; corocznie odbywa się Warszawskie Forum 

Edukacji Kulturalnej. 

Pełna nazwa programu brzmi: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. Jednym  

z zadań jest opracowanie skrótowej identyfikującej nazwy własnej programu oraz spójnej  

i efektywnej strategii komunikacyjnej skierowanej do wszystkich grup docelowych.  

 Program aktualnie posiada logotyp zgodny z systemem identyfikacji wizualnej Miasta 

Stołecznego Warszawy, zatwierdzony przez Centrum Komunikacji Społecznej (CKS).  
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XIV. MONITORING PROGRAMU  

Zastosowano następujące narzędzia monitorowania programu:  

- Opracowano strukturę podziału pracy oraz harmonogram realizacji zadań (narzędzia 

zarządzania projektami), 

- Przypisano odpowiedzialności za realizację zadań pełnomocnika i koordynatorów na 

wszystkich poziomach, 

- Zaplanowano cykliczne spotkania monitorujące: monitoring na poziomie strategicznym (raz 

w roku), monitoring na poziomie operacyjnym (raz na kwartał). Zostanie wdrożony system 

raportowania postępu pracy. 

Pierwszym etapem, który należy podjąć w ramach monitorowania programu, jest 

zebranie danych dotyczących edukacji kulturalnej z biur, dzielnic m.st. Warszawy, 

szkół/przedszkoli, instytucji animacji kultury, instytucjach artystycznych, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw prywatnych, jednostek pomocy społecznej. 

XV. EWALUACJA PROGRAMU 

Ewaluacja odnosi się do następujących obszarów: koordynacja działań, zarządzanie 

informacją, szkolenie kadr, tworzenie bazy danych i sieciowanie, rozwijanie edukacji 

kulturalnej w szkołach, wzbogacanie oferty, finansowanie w ramach realizacji Programu 

Rozwoju Kultury i Programu Rozwoju Edukacji. 

XVI. BUDŻET PROGRAMU 

W celu finansowania działań prowadzonych w ramach Warszawskiego Programu 

Edukacji Kulturalnej 2015-2020 zostały wydzielone środki w budżetach Biura Kultury i Biura 

Edukacji. 

 System finansowania edukacji kulturalnej w Biurze Kultury przewiduje wydatkowanie 

środków na konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych, fundusz dla dzielnicowych 

domów kultury i bibliotek publicznych na projekty partnerskie, stypendia dla młodych 

animatorów. Ponadto z powyższych środków finansowana jest Warszawska Nagroda 

Edukacji Kulturalnej oraz wspierane są istniejące już programy. 

Ze środków Biura Edukacji wspierane są działania w zakresie edukacji kulturalnej, 

podejmowane przez organizacje pozarządowe, szkoły/przedszkola i instytucje animacji 

kultury podległe temu biuru. Jednymi z najważniejszych są Warszawskie Inicjatywy 

Edukacyjne, konkursy dla organizacji pozarządowych na projekty partnerskie, na zajęcia 

międzyszkolne oraz finansowanie między innymi programów filmowych, muzealnych, 

zgodnie z aktualnymi potrzebami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.  

Oba biura finansują wspólnie Giełdę Programów Edukacji Kulturalnej oraz Festiwal 

Edukacji Kulturalnej. 
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Przewidziano także możliwość finansowania działań z zakresu edukacji kulturalnej przez 

współpracujące z Programem biura Urzędu, np. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. 

 Finansowanie inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej odbywa się także na poziomie 

dzielnic.  

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej posiada system finansowania Laboratorium 

Edukacji Kulturalnej - w ramach działalności Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-

Społecznych i Szkoleń oraz Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także w ramach 

konkursów dla organizacji pozarządowych - obejmujący m.in. seminaria, szkolenia i wizyty 

studyjne dla realizatorów programu. 

Badania finansowane są przez Centrum Komunikacji Społecznej. 

Środki na realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej są jednak 

niewystarczające, dlatego jednym z celów programu jest skuteczne pozyskiwanie  

i wydatkowanie środków unijnych. Przewidziano możliwość współpracy w tym zakresie  

z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. 

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU 

Załącznik nr 1  Aktualnie realizowane działania zapoczątkowane w latach 2009-2014 

w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

Załącznik nr 2  Kompetencje Pełnomocnika, koordynatorów, realizatorów i Rady 

Programowej. 

Załącznik nr 3  Rekomendacje do Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej. 

  

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM 

- Barometr Warszawski – badanie ankietowe przeprowadzane przez Urząd m.st. 

Warszawy, realizowane na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. 

Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady w domu respondenta. Każdy z pomiarów 

realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej.  

- Edukacja kulturalna  to działania nakierowane na zwiększanie kompetencji kulturowych. 

Edukacja kulturalna zmierza do przygotowania do uczestnictwa w kulturze, zarówno 

biernego, jak i czynnego. Edukacja kulturalna wpływa również na kształtowanie 

obyczajowości i zachowań społecznych, m.in. poprzez przekazywanie wzorów, wynikających 

z dziedzictwa kulturowego, związanych z wartościami i normami grupy, obejmujących 

dorobek duchowy i materialny. Celem działań z zakresu edukacji kulturalnej jest również 

aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych, rozwijanie ekspresji twórczej  

i kreatywności, a także wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej 

do dzieci i młodzieży (cyt. Program Rozwoju Kultury). 
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- Edukacja nieformalna - proces uczenia się poza oficjalnym systemem, ma charakter 

mimowolny, okazjonalny, a jego podstawą jest doświadczenie. Stanowi efekt wykonywania 

codziennych czynności związanych z życiem rodzinnym, pracą, wypoczynkiem czy hobby.  

W edukacji nieformalnej ogromną rolę odgrywają rodzice, rodzina, środowisko. 

- Edukacja pozaformalna jako proces zaplanowany, posiadający strukturę  

i monitorowany, jest w większym stopniu przedmiotem oddziaływania władz samorządowych 

(Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020). 

- Forum Edukacji Kulturalnej - coroczna konferencja, której celem jest wymiana informacji  

i doświadczeń w zakresie realizowanych projektów i programów edukacji kulturalnej,  

dyskusja nad nowymi trendami i wyzwaniami oraz integracja środowisk zaangażowanych  

w edukację kulturalną. 

- Grupa nieformalna - to grupa osób, które realizują wspólnie projekt lub przedsięwzięcie  

o charakterze kulturalnym, lecz - pomimo działania pod określoną nazwą i/lub używania 

wspólnej identyfikacji graficznej - nie formalizują swojej działalności poprzez rejestrację we 

właściwym urzędzie. 

- Instrumenty – procedury, regulaminy, rozporządzenia służące realizacji celów. Określają, 

w jaki sposób możliwe jest prowadzenie przedsięwzięć. 

- Instytucje artystyczne zdefiniowane na potrzeby niniejszego dokumentu to (narodowe, 

samorządowe, pozarządowe, prywatne) teatry, instytucje muzyczne, muzea, kina, 

przedsiębiorstwa filmowe, galerie sztuki oraz inne realizujące działalność kulturalną, w tym 

edukację kulturalną.  

- Instytucje animacji kultury zdefiniowane na potrzeby niniejszego dokumentu to  placówki 

wychowania pozaszkolnego takie jak: młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy 

pozaszkolnej, ogniska artystyczne, ogrody jordanowskie (zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty); biblioteki i domy kultury, spółdzielcze domy kultury – domy i kluby kultury 

znajdujące się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. 

- Jednostki pomocy społecznej działające na rzecz osób starszych – domy pomocy 

społecznej, dzienne domy pobytu, ośrodki wsparcia dla osób starszych. 

- Kapitał kulturowy – w rozumieniu francuskiego socjologa P. Bourdieu, to wiedza, 

wykształcenie, umiejętności (kapitał własny) oraz poziom i typ wyposażenia kulturowego, 

nazwany habitusem. Habitus oznacza tu zespół dyspozycji ukształtowany w środowisku 

własnym jednostki i przyswojony w sposób nieświadomy. Kapitał kulturowy może być 

konwertowany na inne formy kapitału wyróżnione przez P. Bourdieu: kapitał społeczny 

 i kapitał ekonomiczny (cyt. za Miasto kultury i obywateli…). 

- Kapitał społeczny - wartości oraz normy budujące zaufanie, a tym samym ułatwiające 

powstawanie więzi i struktur społecznych, sprzyja trwałym inwestycjom i dyfuzji wiedzy, 
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zapobiega nadużywaniu dobra wspólnego i zwiększa solidarność międzygrupową,  

a także sprzyja społecznej kontroli działania władz. 

- Kapitał intelektualny - aktywa niematerialne: ludzie, przedsiębiorstwa, społeczności, 

regiony i instytucje, które odpowiednio wykorzystane mogą być źródłem obecnego  

i przyszłego dobrostanu kraju. Kapitał intelektualny składa się z następujących 

komponentów: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał strukturalny, kapitał relacyjny (Raport 

o kapitale intelektualnym Polski, 2008). 

- Kompetencje kulturowe – umiejętność efektywnej interakcji (rozumienia oraz 

komunikowania się) z ludźmi z innych kultur i środowisk społeczno-ekonomicznych 

składająca się z 4 komponentów: świadomości własnej kultury;  postawy wobec innych 

kultur; wiedzy na temat innych praktyk kulturowych i światopoglądów; umiejętności 

międzykulturowych.  

(Mercedes Martin & Billy Vaughn (2007). Strategic Diversity & Inclusion Management 

Magazine, pp. 31-36. DTUI Publications Division: San Francisco, CA). 

Według M. Ziółkowskiego to całokształt (...) kulturowo wykształconych dyspozycji, dzięki 

którym zachowania ludzkie odznaczają się pewną regularnością w obrębie danej wspólnoty 

kulturowej. 

(M. Ziółkowski, (1989) Nabywanie kompetencji kulturowej, (w:) T Kostyrko, A. Szpociński 

(red.), Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, 4, Warszawa COMUK, s.17). 

- Kompetencje komunikacyjne – oparcie na wartościach, różne kody kulturowe, kanały 

komunikacyjne, świadome uczestniczenie w sieci. K. Herbst.  

Językowe i społeczne umiejętności komunikowania się w sposób dostosowany do odbiorcy 

oraz do okoliczności towarzyszących procesowi komunikacji. Dell Hymes 

- Koordynator programu WPEK - osoba, która realizuje Program w szkole/przedszkolu, 

instytucjach  animacji kultury. 

- Laboratorium Edukacji Kulturalnej - Rozwiązanie systemowe, ścieżka rozwoju 

osobowego dla animatora, nauczyciela, artysty obejmująca m.in. seminaria, szkolenia  

i wizyty studyjne w ramach działalności instytucji animacji kultury, instytucji artystycznych, 

szkół, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i jednostek pomocy społecznej.  

- Metropolia - duże miasto, które stanowi centrum kulturalne i gospodarcze większego 

obszaru, połączone sieciami współpracy gospodarczej z innymi miastami. 

- Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska, powstająca z inicjatywy osób 

prywatnych. W odróżnieniu od biznesu, a podobnie jak władze publiczne, działają  

w interesie publicznym, a nie prywatnym (wg art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odbiorca
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- Program Premiery – program polegający na bezpłatnym uczestnictwie animatorów  

i nauczycieli w nowych, wartościowych wydarzeniach artystycznych w Warszawie w celu 

podniesienia ich kompetencji, zaangażowania oraz wiedzy o aktualnej ofercie, którą można 

wykorzystać w ich programach edukacji kulturalnej.  

- Projekt Arkadyjski -  system projektów realizowany w partnerstwie z domem kultury oraz 

Ośrodkiem Oświatowo-Szkoleniowym Arkadia w Kazimierzu Dolnym. 

- Projekty pilotażowe - zaplanowane i przeprowadzone działania mające na celu 

przetestowanie nowych rozwiązań, niestosowanych dotychczas sposobów działania, 

nowatorskiego podejścia do problemu. 

- Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami 

integracyjnymi. 

- Punkty kultury – miejsca, w których realizuje się działania kulturalne (instytucje animacji 

kultury, instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, domy sąsiedzkie, 

squoty, „miejsca nieoczywiste”). 

- Realizator Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej - osoba, która realizuje 

Program w instytucjach artystycznych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach, 

grupach nieformalnych. 

- Szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi  

i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego. 

- Szkoły gimnazjalne, Gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe, 

mistrzostwa sportowego. 

- Szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze  

i leśne; w tym publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne. 

- Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej - coroczna prezentacja dobrych 

praktyk, programów i projektów edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie, służąca ich 

promocji oraz wymianie doświadczeń. 

- Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - nagroda finansowa dla autorów  

i realizatorów najlepszych projektów w zakresu edukacji kulturalnej. Przyznawana rokrocznie  

w 8 kategoriach: organizacje pozarządowe, instytucje artystyczne i muzea, instytucje 

animacji kultury, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, inne 

(w tym firmy prywatne i uczelnie wyższe). 

 



35 

 

  

BIBLIOGRAFIA 

 
 Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, Załącznik do Uchwały Nr LXII/1789/2005 

Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. 

 Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, 

Załącznik do Uchwały nr XLVI/1427/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia, Załącznik do 

Uchwały Nr XXXIV/839/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2012 r. 

 Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020, Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady 

m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, Załącznik do Uchwały Nr LXXII/1870/2013 Rady 

m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r. 

 Program "Rodzina" na lata 2010-2020, Załącznik do Uchwały Nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy  

z dnia 13 maja 2010 r. 

  Warszawski Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, Załącznik do Uchwały 

Nr LXXXIX/2644/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. 

  Program  Opieki nad Zabytkami Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2010-2014, Załącznik do Uchwały Nr 

LXXXVI/2576/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 r. 

  Program Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości, Załącznik do Uchwały Nr 

XLIII/1180/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 października 2012 r. 

 Program współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, Załącznik do Uchwały nr XCI/2328/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 września 2014 r. 

 Edukacja kulturowa, Podręcznik, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2014 

 Krajewski M., Schmidt F., Raporty: Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji 

kulturowej w Polsce. MIK 2013, MIK 2014 

 Edukacja kulturalna. Raport Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012 

 Fatyga B., Raport o stanie kultury. Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia, 

Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce, 2009 

 Herbst K., Edukacja Kulturalna w Warszawie, 2010 (tzw. Biała Księga) 

 Edukacja Kulturalna, SCEK 2008  

 Edukacja Kulturalna w Warszawie, SCEK, Warszawa 2008 

 Raport Życie kulturalno-rozrywkowe stolicy w opinii młodzieży akademickiej i licealnej, ARC Rynek i Opinia, 

2007 

 Raport Badanie uczestników zajęć w MDK, Edukacja Kulturalna w Warszawie, Szymanderski J, SCEK, 2008 

 Raport: Uczestnictwo warszawiaków w imprezach plenerowych, Stołeczna Estrada, 2012 

 Raport Lokalna Warszawa, Fundacja Obserwatorium, Warszawa 2013 

 Raport Jakość oferty  usług edukacji kulturalnej w Warszawie (badanie wykonane w ramach WPEK) , ARC 

Rynek i Opinia Sp. z. o. o, Centrum Komunikacji Społecznej 2014 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Aktualnie realizowane działania zapoczątkowane w latach 2009-2014 w ramach 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

 

1. Konkurs Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.  

2. Giełda Programów  Edukacji Kulturalnej. 

3. Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej. 

4. System wyróżnień Biura Edukacji: 

- Wyróżnienia Szkoła z pomysłem na kulturę, 

- Certyfikat WARS i SAWA (osiągnięcia przez szkołę wysokiego standardu pracy w obszarze 

wspierania uczniów uzdolnionych), 

5. Laboratorium Edukacji Kulturalnej  (przeprowadzone seminaria, wizyty studyjne, szkolenia 

dla realizatorów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.) 

- Coroczna konferencja Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych  

i Szkoleń dotycząca edukacji kulturalnej, 

- Konferencje „Muzealna eduAkcja Warszawy” i „Teatralna eduAkcja Warszawy” dotyczące 

edukacji w muzeach i teatrach, 

- Wizyty studyjne w dzielnicach m.st. Warszawy prezentujące działania w zakresie edukacji 

kulturalnej, 

- Roczny cykl szkoleń dla realizatorów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. w 

ramach działań Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

6. Realizowany Program Arkadyjski: współpraca warszawskich podmiotów realizujących 

edukację kulturalną z miastem Kazimierz - system projektów realizowanych w partnerstwie  

z domem kultury w Kazimierzu Dolnym oraz Ośrodkiem Oświatowo-Szkoleniowym Arkadia  

w Kazimierzu Dolnym: 

- Realizowany projekt Plener Malarski 60+  w ramach Edukacji Kulturalnej 60+, 

- Cykl seminariów dla koordynatorów i realizatorów Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej,  

7. Realizacja pilotażowych projektów środowiskowych: 

- Wprowadzany program - Premiery dla animatorów i nauczycieli, 

- Realizowane Młodzieżowe Spotkania Teatralne, 

- Realizowane projekty partnerskie domów kultury i szkół, 

- Realizowane projekty partnerskie organizacji pozarządowych, domów kultury i szkół. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
Zadania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej oraz 

koordynatorów w biurach, dzielnicach, szkołach, przedszkolach, instytucjach animacji kultury 

oraz realizatorów w instytucjach artystycznych, organizacjach pozarządowych, 

przedsiębiorstwach prywatnych, jednostkach pomocy społecznej. 

 

Zadania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej 

powoływanego przez Prezydenta m.st. Warszawy: 

1) wdraża i realizuje Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz zarządza 

operacyjnie Programem,  

2) przewodniczy Radzie Programowej i Zespołowi Koordynatorów Programu, 

3) współpracuje w zakresie realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej z 

Dyrektorami Biur Urzędu m.st. Warszawy, Burmistrzami Dzielnic, z dzielnicowymi 

wydziałami, zespołami i referatami odpowiednimi ds. oświaty i kultury, instytucjami 

animacji kultury, instytucjami artystycznymi, przedszkolami, szkołami, organizacjami 

pozarządowymi, przedsiębiorcami, jednostkami pomocy społecznej, grupami 

nieformalnymi, 

4) współpracuje i wspiera dzielnicowych koordynatorów w realizacji Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej, 

5) organizuje stałe, robocze posiedzenia Zespołu Koordynatorów, Rady Programowej  

6) koordynuje system gromadzenia i upowszechniania informacji na portalu 

www.wpek.pl, 

7) dba o wizerunek Programu poprzez prestiżowe działania prezentujące środowisko 

edukacji kulturalnej, m.in. Giełdę Programów Edukacji Kulturalnej, Forum Edukacji 

Kulturalnej, Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej oraz Warszawską Nagrodę 

Edukacji Kulturalnej, 

8) prowadzi monitoring oraz przygotowuje roczne sprawozdania z działalności 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, 

9)  inicjuje systemowe rozwiązania z zakresu edukacji kulturalnej, 

10)  rekomenduje i wspiera dobre praktyki - projekty i programy realizowane na terenie 

Warszawy,  

11) proponuje podział środków finansowych ujętych w budżecie miasta, przeznaczonych 

na realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 
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Zadania koordynatora edukacji kulturalnej w biurach Urzędu m.st. Warszawy 

wyznaczanego przez dyrektora biura w porozumieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. 

Warszawy ds. edukacji kulturalnej spośród etatowych pracowników Urzędu m.st. Warszawy: 

1) jest członkiem Rady Programowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej  

i aktywnie uczestniczy w jej spotkaniach, 

2) współpracuje w zakresie realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej  

z koordynatorami w biurach Urzędu m.st. Warszawy, z dzielnicowymi koordynatorami 

Programu , z dzielnicowymi wydziałami, zespołami i referatami odpowiednimi ds. 

oświaty lub kultury, instytucjami animacji kultury, instytucjami artystycznymi, 

przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, 

jednostkami pomocy społecznej, grupami nieformalnymi, 

5) uczestniczy w organizacji działań prezentujących środowisko edukacji kulturalnej, 

6) inicjuje i animuje realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, 

7) rozpowszechnia informacje o działaniach dotyczących edukacji kulturalnej, 

8) prowadzi monitoring działań Programu oraz opracowuje sprawozdania z działalności 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w ramach działań swojego biura, 

9) organizuje robocze posiedzenia Zespołu Koordynatorów, Rady Programowej  

i ekspertów. 

 

Zadania dzielnicowego koordynatora edukacji kulturalnej powoływanego przez 

Burmistrza Dzielnicy w porozumieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. 

edukacji kulturalnej spośród etatowych pracowników: Urzędu m.st. Warszawy, instytucji 

artystycznej, instytucji animacji kultury, przedszkola lub szkoły: 

1) współpracuje z dzielnicowymi wydziałami, zespołami i referatami odpowiednimi ds. 

oświaty lub kultury, które zapewniają pomoc merytoryczną oraz obsługę 

administracyjno-techniczną koordynatorowi, 

2) realizuje Program we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. 

edukacji kulturalnej, koordynatorami Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w 

biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w innych dzielnicach, koordynatorami edukacji 

kulturalnej w swojej dzielnicy: w przedszkolach, szkołach, instytucjach animacji kultury 

oraz realizatorami w instytucjach artystycznych, organizacjach pozarządowych, 

przedsiębiorstwach, jednostkach pomocy społecznej, grupach nieformalnych,  

3) współpracuje z dzielnicowymi wydziałami, zespołami i referatami odpowiednimi ds. 

spraw społecznych i zdrowia w zakresie edukacji kulturalnej, 

4) jest członkiem Zespołu Koordynatorów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 

i aktywnie uczestniczy w jego spotkaniach, 
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5) rozpowszechnia informacje o działaniach dotyczących edukacji kulturalnej, 

6) inicjuje, animuje i monitoruje realizację Programu w dzielnicy, 

7) wspiera koordynatorów w dzielnicy w realizacji Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej., 

8) organizuje spotkania z koordynatorami edukacji kulturalnej w dzielnicy, 

9) bierze aktywny udział w pracy Kapituły Koordynatorów Konkursu Warszawska 

Nagroda Edukacji Kulturalnej, 

10) monitoruje  realizację Szkolnych Programów Edukacji Kulturalnej, 

11) opracowuje sprawozdania z działalności Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej w swojej dzielnicy. 

 

Zadania koordynatora edukacji kulturalnej w przedszkolach i szkołach powoływanego 

przez dyrektora szkoły/przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i koordynatorem 

dzielnicowym: 

1) jest członkiem rady pedagogicznej, 

2) inicjuje i realizuje Program w szkole/przedszkolu współpracując przy tym  

z nauczycielami i rodzicami oraz wspierając uczniowskie inicjatywy kulturalne, 

3) współpracuje z dzielnicowym koordynatorem edukacji kulturalnej, 

4) współpracuje z pozostałymi koordynatorami edukacji kulturalnej w dzielnicy:  

w przedszkolach, szkołach, instytucjach animacji kultury oraz realizatorami  

w instytucjach artystycznych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach, 

jednostkach pomocy społecznej, grupach nieformalnych,  

5) w porozumieniu z radą pedagogiczną opracowuje Szkolny Program Edukacji 

Kulturalnej i monitoruje jego realizację, 

6) przekazuje wnioski z ewaluacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 

dzielnicowemu koordynatorowi do końca danego roku szkolnego,  

7) uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych w ramach Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej, 

8) opracowuje sprawozdania z działalności Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej w szkole. 

 

Zadania koordynatora edukacji kulturalnej w instytucjach animacji  kultury 

wyznaczanego przez dyrektora instytucji: 

1) współpracuje z pozostałymi koordynatorami edukacji kulturalnej w dzielnicy:  

w przedszkolach, szkołach, instytucjach animacji kultury oraz realizatorami  
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w instytucjach artystycznych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach, 

jednostkach pomocy społecznej, grupach nieformalnych,  

2) współtworzy, promuje i realizuje programy edukacji kulturalnej w swojej instytucji,  

3) przekazuje koordynatorowi dzielnicowemu informacje dotyczące programów edukacji 

kulturalnej, 

4) uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych w ramach Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej, 

5) opracowuje sprawozdania z działalności Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej w swojej instytucji. 

Zadania realizatora Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w instytucjach 

artystycznych wyznaczanego przez dyrektora instytucji: 

1) współpracuje z koordynatorami w biurach Urzędu m.st. Warszawy, koordynatorami 

dzielnicowymi oraz pozostałymi koordynatorami edukacji kulturalnej w dzielnicach:  

w przedszkolach, szkołach, instytucjach animacji kultury oraz realizatorami  

w instytucjach artystycznych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach, 

jednostkach pomocy społecznej, grupach nieformalnych,  

2) współtworzy i realizuje programy edukacji kulturalnej w instytucji, 

3) przekazuje koordynatorowi Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Biurze 

Kultury informacje dotyczące programów edukacji kulturalnej danej instytucji 

artystycznej, 

4) opracowuje sprawozdania z działalności Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej w swojej instytucji, 

5) uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych w ramach Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej. 

 

Zadania realizatora edukacji kulturalnej w jednostkach pomocy społecznej 

działających na rzecz osób starszych wyznaczanego przez dyrektora jednostki: 

1) współpracuje z koordynatorami Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 

działającymi w dzielnicy, 

2) współtworzy, promuje i realizuje programy edukacji kulturalnej, 

3) przekazuje koordynatorowi dzielnicowemu Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej informacje dotyczące programów edukacji kulturalnej, 

4) uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych w ramach Programu,  

5) opracowuje sprawozdania z działalności Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej w swojej jednostce. 
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Rada Programowa Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej  

Członkowie Rady Programowej powoływani są przez Prezydenta m.st. Warszawy. Rada 

Programowa pełni funkcje doradczą, a jej członkowie są ambasadorami programu. 

Do zadań Rady należy określanie głównych kierunków rozwoju edukacji kulturalnej  

w Warszawie, inicjowanie przedsięwzięć związanych z Warszawskim Programem Edukacji 

Kulturalnej, opiniowanie programów i projektów edukacji kulturalnej, rekomendowanie 

dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw kulturalnych.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Rekomendacje 
do tworzenia Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej 

w placówkach oświatowych Warszawy 
 
I. Wprowadzenie 

 

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SZPEK) jest jednym z elementów Warszawskiego 

Programu Edukacji Kulturalnej. SZPEK jest formułowany corocznie na dany rok szkolny jako 

dokument wewnątrzszkolny. Prace nad tworzeniem dokumentu koordynuje Koordynator 

Edukacji Kulturalnej w Szkole (KEKS). W jego tworzenie zaangażowani są nauczyciele 

wytypowani przez dyrektora szkoły, w szczególności nauczyciele wchodzący  

w skład zespołu bloku przedmiotów humanistycznych. W procesie tworzenia SZPEK 

pożądane jest również uczestnictwo Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. 

Projekt SZPEK zatwierdza dyrektor szkoły i przedstawia Radzie Pedagogicznej do 

akceptacji.  

SZPEK jest przyjmowany do realizacji przez szkołę w danym roku szkolnym.  

SZPEK powinien korelować ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym 

Programem Profilaktyki. Odnosi się on również do szkolnego zestawu programów 

nauczania. SZPEK powinien uwzględniać realizację podstawy programowej na każdym 

etapie edukacyjnym. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły 

oraz program profilaktyki wraz ze Szkolnym Programem Edukacji Kulturalnej tworzą spójną 

całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich 

przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

Zgodnie z komentarzem do podstawy programowej: Edukacja artystyczna stanowi ważny 

obszar kształcenia i dlatego jej realizacji należy poświęcić dużo uwagi, począwszy od 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego już na pierwszym etapie edukacyjnym 

prowadzenie edukacji muzycznej i plastycznej – jeśli jest taka potrzeba – może być w części 

powierzone specjalistom. Na drugim i trzecim etapie edukacyjnym plastyka i muzyka są 

zajęciami obowiązkowymi. Na czwartym etapie we wszystkich typach szkół 

ponadgimnazjalnych obowiązkowy jest przedmiot wiedza o kulturze. Oprócz tego, w liceach 

jako przedmiot do wyboru mogą być realizowane na poziomie rozszerzonym historia sztuki, 

historia muzyki oraz język łaciński i kultura antyczna. Różnego rodzaju zajęcia artystyczne 

mają być wybierane przez każdego gimnazjalistę, aby mógł ukształtować w sobie 

zamiłowanie do jakiejś dziedziny sztuki. Bogactwo szkolnej oferty zajęć artystycznych 

powinno być zależne od wielkości szkoły, osobistych pasji i zamiłowań nauczycieli, a także 

od zgłaszanych preferencji uczniów. Również w liceach przewidziano możliwość oferowania 
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zajęć artystycznych do wyboru. Zadaniem tak zorganizowanej edukacji artystycznej jest  

z jednej strony dopełnienie edukacji ogólnej, a z drugiej strony umożliwienie uzupełnienia 

wykształcenia w sposób dostosowany do indywidualnych wyborów uczniowskich. Szkoła 

powinna stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez ich udział 

w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne, 

uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza 

szkołą oraz stwarzać warunki do prezentacji ich własnej twórczości i do upowszechniania 

kultury plastycznej. Szkoła powinna stwarzać warunki do realizacji zajęć poprzez 

odpowiednie wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne, takie jak: reprodukcje dzieł sztuki 

na różnych nośnikach oraz zestawy narzędzi medialnych z oprogramowaniem. Nauczyciel 

powinien uwzględniać możliwości uczniów i dostosować do nich wymagania edukacyjne. 

 

SZPEK powinien być realizowany podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych, a także 

podczas zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, kół zainteresowań, w formie projektów 

edukacyjnych, poprzez organizację imprez i uroczystości szkolnych. Istotne jest, aby nie 

ograniczać realizacji SZPEK do terenu szkoły, natomiast jak najlepiej wykorzystać 

możliwości, jakie dają kulturalne zasoby całej Warszawy. W SZPEK powinny być 

uwzględnione przedsięwzięcia dzielnicowe i warszawskie realizowane w ramach 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Istotny jest udział w propozycjach instytucji 

kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.  

W ramach SZPEK można ubiegać się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy 

„Szkoła z pomysłem na kulturę", Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, brać 

udział w Konkursie Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej w ramach Giełdy Programów 

Edukacji Kulturalnej. 

W ramach SZPEK można korzystać z systemowej oferty edukacyjnej realizowanej przez 

Biuro Edukacji i podmioty współpracujące (przykładowo cykle edukacji filmowej, teatralnej, 

plastycznej i muzealnej). 

W ramach SZPEK nauczyciele mogą korzystać ze specjalnych form doskonalenia z obszaru 

edukacji kulturalnej przygotowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – 

Społecznych i Szkoleń (WCIES) i podmioty współpracujące oraz wsparcia doradcy 

metodycznego z zakresu edukacji kulturalnej. Miejscem takiego wsparcia w zakresie 

edukacji artystycznej jest również Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK) poprzez 

Laboratorium Edukacji Kulturalnej (LEK). 

 

Za monitorowanie realizacji SZPEK odpowiada Koordynator Edukacji Kulturalnej w Szkole. 

Zatwierdzony SZPEK należy w celach informacyjnych przesyłać do Biura Edukacji na adres: 
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edukacja@um.warszawa.pl z dopiskiem SZPEK oraz przekazać jego kopię dzielnicowemu 

koordynatorowi edukacji kulturalnej. 

 

II. Założenia programowe SZPEK 

 

Budowanie tożsamości szkoły na podstawie projektowanych działań z zakresu 

edukacji kulturalnej: 

Kreowanie marki szkoły poprzez rozpoznawalne działania w zakresie kultury i kultywowanie 

tradycji szkoły. 

Tworzenie autorskich, innowacyjnych programów w zakresie edukacji kulturalnej w korelacji 

z podstawą programową. 

Korelacja szkolnego kalendarza imprez kulturalnych z kalendarium imprez dzielnicowych  

i miejskich. 

Promocja szkoły poprzez rozpowszechnianie efektów edukacji kulturalnej, w tym poprzez 

udział w Konkursie Szkoła z pomysłem na kulturę. 

 

Kształtowanie ucznia jako świadomego uczestnika kultury oraz samodzielnego 

twórcy: 

Proponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

Kształtowanie postaw społecznych poprzez udział w kulturze. 

Uczestnictwo w ofercie edukacji kulturalnej poza szkołą. 

Wprowadzanie uczniów do samodzielnej realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej. 

Organizowanie współpracy i pomocy rówieśniczej w obszarze kultury. 

Budowanie pozycji lidera edukacji kulturalnej. 

Odkrywanie pasji i uzdolnień uczniów. 

Wykorzystywanie potencjału uczniów do tworzenia i wzbogacania oferty edukacji kulturalnej 

szkoły. 

 

Rola nauczycieli: 

Wprowadzanie w świat kultury i sztuki. 

Wspieranie inicjatyw uczniowskich. 

Animowanie życia kulturalnego w szkole. 

Koordynowanie projektów kulturowych. 

Udzielanie ukierunkowanej informacji. 

Ewaluacja podejmowanych działań. 

Tworzenie szkolnych zespołów odpowiedzialnych za realizację edukacji kulturalnej. 

mailto:edukacja@um.warszawa.pl
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Wymiana doświadczeń z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami kultury. 

Realizacja przedsięwzięć międzyszkolnych i międzyinstytucjonalnych. 

Budowanie pozycji lidera edukacji kulturalnej w szkole. 

Własne doskonalenie zawodowe. 

 

Integracja środowiska szkolnego poprzez animację kulturalną: 

Podążanie za potrzebami środowiska szkolnego. 

Wykorzystywanie potencjału kulturowego spoza szkoły. 

Budowanie partnerstwa instytucji publicznych i pozarządowych. 

Stwarzanie możliwości prezentacji uczniów w profesjonalnych przestrzeniach kultury. 

Zaangażowanie potencjału osobistego i zawodowego rodziców. 

 

Budowanie programów edukacji kulturalnej jako ważnego czynnika wychowawczego 

integrującego społeczność szkolną z uwzględnieniem m.in.: 

 kultury języka ojczystego, 

 narodowego dziedzictwa kulturowego, 

 kreatywności 

 wielokulturowości, 

 varsavianistyki, 

 współpracy z innymi. 

 

Propozycje pozyskiwania środków na realizację SZPEK: 

Wnioskowanie o dofinansowanie projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 

Wnioskowanie o dofinansowanie zajęć międzyszkolnych. 

Wnioskowanie o finansowanie zajęć dodatkowych, innowacji pedagogicznych, konkursów  

i przeglądów międzyszkolnych. 

Aplikowanie o środki zewnętrzne (m.in. ministerialne, unijne, pozarządowe). 

Poszukiwanie sponsorów i patronów. 

 

SZPEK powinien animować życie kulturalne w szkole poprzez: 

 informowanie o programach przeznaczonych dla klas z dziedziny edukacji kulturalnej, 

 wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań artystycznych i w kształceniu 

umiejętności w dziedzinach sztuki, 

 wspieranie uczniowskich inicjatywy kulturalnych, 

 inicjowanie i organizowanie imprez artystycznych, 

 promowanie twórczości uczniów uzdolnionych. 
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W ramach SZPEK realizowana jest współpraca z dzielnicowym koordynatorem edukacji 

kulturalnej w szczególności w zakresie: 

 pozyskania informacji na temat aktualnych ofert edukacji kulturalnej i warszawskich 

wydarzeń artystycznych, 

 uczestniczenia w stałym, dzielnicowym forum wymiany informacji o programach edukacji 

kulturalnej, 

 organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów organizowanych przez instytucje kultury, 

placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje pozarządowe, 

 koordynacji kalendarza imprez edukacyjnych i artystycznych dzielnicowych i miejskich, 

 szkoleń i kursów w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, 

 spotkań z twórcami i przedstawicielami instytucji kultury, które  prowadzą działalność 

edukacyjną. 

 

III. Struktura Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej 

1. Podstawy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 – t.j.). 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977). 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  

i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 

z 2012 r., poz. 752). 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204). 

5) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020. 

6) Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. 

Założenia. 

7) Statut Szkoły 

8) Dokumenty szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, 

szkolny zestaw programów nauczania). 

 

2. Diagnoza 

1) Analiza potrzeb środowiska szkoły i posiadanych zasobów oraz problemów. 
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2) Określenie uwarunkowań, specyfiki i obszarów działalności szkoły  

 

3. Ramowe cele 

1) Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych 

2) Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów. 

3) Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

4) Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów. 

5) Wzmacnianie tożsamości warszawskiej.  

 

4. Główne zadania 

1) Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym. 

2) Organizacja i udział w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych.  

3) Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej.  

4) Odwoływanie się do kalendarium dzielnicowego. 

5) Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i międzynarodowym. 

6) Upowszechnianie własnych dobrych praktyk poprzez udział w konkursie Warszawska 

Nagroda Edukacji Kulturalnej, w programach „WARS i SAWA” oraz „Szkoła  

z pomysłem na kulturę” 

7) Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania 

pozaszkolnego i organizacji pozarządowych. 

8) Doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym Koordynatorów Edukacji Kulturalnej  

w Szkole 

 

5. Odbiorcy programu 

6. Realizatorzy 

7. Spodziewane efekty programu 

8. Ewaluacja  

9. Podmioty współpracujące 

10. Finansowanie 


