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WPROWADZENIE 
 

SPOTKANIE 

Moim założeniem było stworzenie przestrzeni do pierwszego roboczego spotkania 

szeroko rozumianego środowiska - nie tylko instytucji, ale również organizacji, 

przedsiębiorców, aktywistów. To zadanie zostało zrealizowane. W salach 

Służewskiego Domu Kultury przez 8 godzin dyskutowali i pracowali najaktywniejsi 

interesariusze związani z edukacją kulturalną. 

 
ROZMOWA O PRIORYTETACH 

Podstawową formułą tego spotkania miała być rozmową i ten cel również osiągnęłam. 

Dyskusje były tak dynamiczne, że niektóre grupy nie zauważyły przerw. Chciałam, 

żeby każdy z uczestników mógł w ramach grupy podzielić się tym, co dla niego jest 

ważne oraz swoimi doświadczeniami. Efektem miało być wyszczególnienie 

działań priorytetowych – do zrealizowania w tym roku oraz propozycje działań 

na kolejne lata. 

 

TEMATY 

Tematy grup roboczych tzw. stolików wynikały z zapisów w nowym dokumencie 

WPEK: 

1. Dorośli też mają prawo do edukacji kulturalnej; 

2. Sieciowanie i budowanie środowiska; 

3. Zmierzmy się. Rozmowa o miernikach; 

4. Jak zachwycić uczestnika?; 

5. Czy powinniśmy zazdrościć nauczycielom?;  

6. ABC Edukacji artystycznej; 

7. Jak promować edukację kulturalną?;  

8. Edukacja kulturalna - opłacalna inwestycja, systemy finansowania.  

 

Zaprosiłam do współpracy i prowadzenia poszczególnych grup dyskusyjnych 

następujące osoby: 

1. Aleksandrę Szymańską z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku; 

2. Ewę Zbroję z Narodowego Centrum Kultury; 

3. Beatę Dubiel-Stawską, współpracującą z Instytutem Adama Mickiewicza; 

4. Magdalenę Szpak z Instytutu Teatralnego; 
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5. Michalinę Laskowską z Pracowni Etnograficznej; 

6. Annę Wróbel-Johnson z Fundacji Architektura Plus; 

7. Edytę Mietkowską z Biura Kultury m. st. Warszawy; 

8. Marię Adamiec z Fundacji Orange. 

 

Rozpoczęliśmy realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020. 

Dokument tworzyliśmy w sposób partycypacyjny w gronie ponad 50 osób, 

reprezentujących wszystkie środowiska Edukacji Kulturalnej w Warszawie. 

Ta Konferencja stała się pierwszym, mocnym, wspólnym środowiskowym 

działaniem w ramach WPEK i jednocześnie informacją, jak bardzo zależy nam 

na angażowaniu wszystkich uczestników na kolejnych etapach. 

Konferencję rozpoczęliśmy niestandardowo: obejrzeliśmy film I stała się światłość 

w reżyserii Piotra Kornobisa z nowej serii Narodowego Instytutu Audiowizualnego. 

To też znak czasów, że takie narodowe instytucje przygotowują materiały do pracy 

dla animatorów, nauczycieli i edukatorów. 

Konferencja odbyła się nieprzypadkowo w Służewskim Domu Kultury. Budynek, 

w którym mieści się instytucja animacji kultury, został zaprojektowany przez jednych 

z najlepszych architektów młodego pokolenia. To przykład bardzo ciekawej 

przestrzeni, zintegrowanej z otoczeniem i bliskiej człowiekowi.  

W trakcie spotkań pojawiały się tematy, które już są realizowane, i którymi możemy 

się pochwalić. W załączeniu do niniejszego dokumenty znajdują się: projekt 

Certyfikatu WPEK oraz informacja o nowym portalu (www.wpek.pl), który jest 

nowym narzędziem i bazą wiedzy dla naszego środowiska. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, entuzjazm i zaangażowanie. 

To Wy tworzycie i realizujecie idee Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej! 

       

                             Anna Michalak-Pawłowska 

            Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy 

              do spraw Edukacji Kulturalnej 
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od lewej: Jarosław Jóźwiak - Zastępca Prezydenta m.st Warszawy, Anna Michalak-Pawłowska 

- Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej 

 

Warto przypomnieć, że Warszawski Program Edukacji Kulturalnej powstał 

w sposób partycypacyjny, łączy 7 dokumentów miejskich, jest modułem 

Programu Rozwoju Kultury i Programu Rozwoju Edukacji. Program realizowany 

od 2009 roku dedykowany był uczniom, obecna wersja 2015-2020 dedykowana 

jest wszystkim mieszkańcom Warszawy. 

 

Wszystkim Państwu, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu w edukację kulturalną 

starają się zmieniać świat na lepsze składam serdeczne podziękowania. 

  

Jarosław Jóźwiak,  

Zastępca Prezydenta m.st Warszawy 
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od lewej: Joanna Gospodarczyk - Dyrektor Biura Edukacji, Tomasz Thun Janowski - 

Dyrektor Biura Kultury, Anna Michalak-Pawłowska - Pełnomocnik Prezydenta 

m.st Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej 

 

Zaproponowaliśmy szkołom, żeby do podstawowych dokumentów szkolnych takich 

jak m. in. Szkolny Program Wychowawczy, dołączyć  również Szkolny Program 

Edukacji Kulturalnej. Szkoła, która się będzie decydowała na stworzenie i przyjęcie 

takiego Programu, przez cały rok włączy się w pracę dydaktyczno-wychowawczą, 

również w edukację kulturalną. Powstaje również publikacja, która będzie 

dla Państwa praktycznym zestawem informacji, pomysłów i wskazówek. 

Joanna Gospodarczyk, 

Dyrektor Biura Edukacji 
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W ramach WPEKu w 2015 roku będą realizowane dwa priorytety, jednym jest 

przygotowanie systemowego narzędzia wsparcia dla Państwa, uruchomione 

zostanie pilotażowo Laboratorium Edukacji Kulturalnej, czyli dwuletni system 

szkoleń przygotowane przez dr Joannę Orlik oraz Program Audience Development, 

w ramach którego warsztaty rozpoczyną się już w czerwcu. 

Tomasz Thun Janowski, 

Dyrektor Biura Kultury 

 

 

 

Rober Zydel - Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej 

 

W listopadzie 2014 roku zostały przeprowadzone Badania jakości usług edukacji 

kulturalnej. Badania zostały przeprowadzone we wszystkich 18 dzielnicach nie tylko 

w domach kultury i bibliotekach, ale również (po raz pierwszy w Polsce) 

w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach. Na konferencji wyniki 

zaprezentował Robert Zydel, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej (wyniki 

badań znajdują się na końcu raportu). 
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PODSUMOWANIE PRAC I REKOMENDACJE 

 

 

 

Poniżej znajdują się podsumowania prac i rekomendacje z poszczególnych stolików 

uporządkowane w następujący sposób:  

EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać, 

EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu, 

EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 
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STOLIK nr 1 - Dorośli też mają prawo do edukacji kulturalnej 

Uczestnikami byli pracownicy bibliotek, domów kultury, organizacji pozarządowych, 

teatrów, muzeów, przedsiębiorstw, szkół i freelancerzy. 

 

 

 

EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać. 

Kontynuacja: 

1. wzmacnianie samej sieci; 

2. budowanie baz danych (i projektów i liderów i dostępnych miejsc na działania 

oddolne); 

3. działania informacyjne kierowane do animatorów i edukatorów 

wg zainteresowań, dziedzin, dzielnic na portalu; 

4. baza dobrych praktyk - stale aktualizowana i rozbudowywana na portalu; 

5. kontynuacja i rozszerzanie oferty w ramach takich akcji, jak np.: kultura 

dostępna - należy ją dostosować i rozszerzyć na specyfikę różnych typów 
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instytucji i dziedzin sztuki (ekonomikę tych dziedzin), inna jest specyfika 

działań w teatrze czy muzyce (duże koszty każdego dzieła/odtworzenia) – 

wstęp za darmo na istniejącą wystawę to inny „bieżący koszt” niż wstęp 

za darmo na koncert. 

Nowe działania:  

1. działania edukacyjne i podnoszące kompetencje kierowane do edukatorów 

i animatorów (w ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej); 

2. system wsparcia, konsultacji, giełd projektów, lekcji pokazowych - kierowane 

do edukatorów; 

3. zdefiniowanie grup „dorosłych” - segmentacja, spojrzenie 

na komplementarność oferty pod kątem nie tyle dotarcia do osób wg wieku, 

ale np.:  

- ci, którzy korzystają z oferty dla siebie, tych którzy „pośredniczą”: rodzice, 

opiekunowie, dziadkowie (szukają oferty pod kątem dzieci/wnuków),  

- lokalni liderzy (i dzielnicowi i np. w pewnych określonych środowiskach, 

w już istniejących placówkach kulturalnych i edukacyjnych, koordynatorzy 

WPEKu) a  uczestnicy indywidualni, 

- osoby uczestniczące w jakimś stopniu w ofercie edukacji kulturalnej 

a nowi/potencjalni uczestnicy, 

- osoby chcące poszerzać swoją wiedzę na średnio zaawansowanym poziomie 

a początkujący, 

- osoby pracujące w „standardowych” godzinach a wolne zawody/osoby 

elastyczne, jeśli chodzi o godziny korzystania z oferty, dysponujące większym 

budżetem czasu wolnego, 

- nowe grupy dotarcia i wśród tzw pośredników (pracodawcy, placówki 

wsparcia społecznego, wyższe uczelnie, Uniwersytety III wieku i inne); 

4. wprowadzenie edukacji kulturalnej jako pełnoprawnej części 

odpowiedzialnego biznesu – może także strategii integracji kierowanych 

do własnych pracowników – miejsca pracy jako drogi dotarcia z ofertą, 

promowanie pewnych działań jako kompetencji pożądanych przez 

pracodawców, np.: praca zespołowa, techniki dramy etc.; 

5. szukanie nowych miejsc informacji: imprez masowych, wielkich festiwali, 

miejsc fizycznych (np. jedno miejsce prowadzone przez WPEK - fizycznie 

istniejące lub wirtualne (konsultacja telefoniczna, adres mailowy), gdzie 

można dostać kompleksową informację np.: wg zainteresowań, dziedzin, 

dzielnic…); 
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6. uelastycznienie godzin pracy instytucji także pod kątem oferty edukacyjnej: 

zwłaszcza o godziny wieczorne; 

7. udostępnianie miejsc w instytucjach kultury o dobrym standardzie 

i wyposażeniu (i innych instytucjach publicznych) na działania edukacyjne 

prowadzone przez indywidualnych edukatorów, pomysły niestandardowe - 

czasem wykraczające poza ofertę danej instytucji - a może próba stworzenia 

systemu udostępniania lokali; 

8. wyodrębnienie w miejskich grantach priorytetu edukacyjnego - edukacja 

kierowana do dorosłych; 

9. oferty łączone - kierowane do dzieci i dorosłych/rodziców równolegle, w tym 

samym miejscu. 

 

 

 

EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu. 

Czy na pewno brakuje oferty edukacyjnej dla dorosłych? Czy jest konieczność 

wydzielania oferty edukacyjnej od tego co traktujemy jako ofertę kulturalną?  
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Uczestnicy grupy nie mieli poczucia braku oferty – ta jest dziś naprawdę szeroka... 

Trzeba o niej wiedzieć i umieć i chcieć z niej korzystać… Co powoduje, że warto 

powtórzyć refleksje i wnioski stawiające na konieczność informowania, promowanie 

korzystania z dostępnej oferty, pokazywanie jej jako alternatywy do innych form 

spędzania czasu wolnego, promowania jej w kontekście poszerzania horyzontów 

i umiejętności co ma także przełożenie na pracę (to wszystko udało się w Polsce 

w odniesieniu do promocji zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej) - może warto 

pomyśleć o kompleksowym programie promocji typu „Żyj ciekawiej”… 

Możliwości pozyskiwania środków na działania kierowane do grupy dorosłych: 

przyjrzyjmy się czy na pewno nie jest tak, że najtrudniej jest pozyskać środki 

na działania kierowanych właśnie do tych co już ani dziećmi ani jeszcze seniorami się 

nie czują – a to pokaźna grupa :-) W grantach premiowane są działania kierowane 

do dzieci i te kierowane do seniorów – o ile jeszcze niedawno to wyszczególnianie 

wydawało się ważne i konieczne, być może teraz ogranicza – zostawmy część  grantów 

otwartych tak aby wnioski i działania były projektowane według potrzeb, a nie według 

grantowych kryteriów. 
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EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 

- język komunikacji samej oferty: tam gdzie nie ma takiej potrzeby zastanówmy się 

nad podkreślaniem oferty dla seniorów – w dorosłej ofercie to może być bardziej 

wykluczające niż zapraszające 

- długofalowość wniosków – to przy edukacji szczególnie ważne – niech ramą 

czasową dla projektu nie będzie tylko późna wiosna – do jesieni. Dla wielu grup 

wiekowych kalendarz zaczyna się 1 września, a kończy w czerwcu – inaczej niż 

narzuca to kalendarz rozliczeń grantów 

 
Warsztat prowadziła i wątki zebrała Aleksandra Szymańska,  

dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku 

 

 

STOLIK nr 2 - Sieciowanie i budowanie środowiska 

Uczestnikami byli pracownicy domów kultury, muzeów, urzędów dzielnicowych 

i miejskich, organizacji pozarządowych oraz freelancerzy. 
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EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać. 

Kontynuacja: 

1. na portalu rozwinąć bazę adresów i zasobów wszystkich podmiotów 

zajmujących się edukacja kulturalną w Warszawie, tak, aby można było znaleźć 

pełną informację o charakterze i zakresie prowadzonej działalności edukacji 

kulturalnej, oraz zwiększyć   promocję  dobrych praktyk; 

2. stworzyć również  możliwość założenia forum/grupy dyskusyjnej dla  

praktyków edukatorów; znaleźć osobę/sposób na stymulowanie/moderowanie 

oraz obsługę techniczną zakładki; 

3. komunikacja i promocja działań WPEK – zwiększyć częstotliwość i rodzaj  

kanałów informacyjnych (wewnątrz i na zewnątrz WPEK w celu podniesienia 

jakości przepływu informacji i lobbowania w środowisku  na rzecz rozwoju 

edukacji kulturalnej); 

4. WPEK z powodzeniem może inicjować różnorodne działania, które wzmocnią 

rozwój sieciowania i współpracy na różnych poziomach i między różnymi 

podmiotami. Pożądane jest uruchamianie narzędzi dostosowanych do 

bieżących potrzeb środowiska np. w formie: nowych grantów dot. rozwoju 

współpracy, doradztwa, szkoleń/ warsztatów, wizyt studyjnych, wymiany 

dobrych praktyk.  

Nowe działania: 

1. zorganizować formę cyklicznych spotkań edukatorów w Warszawie  (kongres, 

forum, spotkanie robocze, jako przestrzeń do poznawania się,  nawiązywania 

bezpośrednich kontaktów, wspierania się, promocji i  wymiany dobrych 

praktyk, ewaluacji WPEK – gdzie jesteśmy)1; 

2. stworzyć warszawską mapę zasobów wszystkich podmiotów zajmujących się 

rozwojem edukacji kulturalnej2; 

 

 

1. Od 2015 roku cykliczna  Konferencja EduAKCJA. – komentarz Anny Michalak-Pawłowskiej 

2. Powstaje na portalu w zakładce dzielnicowe instytucje i organizacje. – komentarz Anny Michalak-Pawłowskiej 
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3. określić standardy edukacji kulturalnej w Warszawie; 

4. rozważyć wprowadzenie Certyfikatu  jakości usług edukacji kulturalnej  -

opracować regulamin i zasady przyznawania certyfikatu (np.: na wzór Sieci Kin 

Studyjnych); 

5. przygotować i przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną 

na temat wdrażania WPEK i korzyści jakie przynosi edukacja kulturalna 

w wymiarze społecznym; 

6. rozwijać WPEK poprzez  kreowanie partycypacyjnej polityki kulturalnej, 

w której między innymi edukacja kulturalna mogłaby odgrywać kluczową rolę 

w rozwijaniu współpracy. 

 

 

 

EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu. 

1. Warto, by idea cyklicznych spotkań była: 

- otwarta, skierowana do różnorodnych podmiotów, by stworzyła przestrzeń 

do współdziałania i prezentacji swojej edukacyjnej aktywności; 

- by miała charakter praktyczny/warsztatowy pozwalający na wymianę 

dobrych praktyk oraz na promocję edukacji kulturalnej; 
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- by była miejscem kreowania trendów, nowych kierunków i zjawisk 

występujących w edukacji kulturalnej. 

 

2. Warto, by system WPEK: 

- był skierowany do tzw. szerokiego środowiska - aktywizował nie tylko szkoły, 

instytucje kultury, instytucje narodowe, ale również NGO, klubokawiarnie, 

inicjatywy spółdzielcze, rzemieślnicze, biznes,  freelancerów; 

- uruchamiał i wspierał rodzaj miejskiego ruchu edukacji kulturalnej – jako 

pospolite ruszenia w obszarze i na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej; 

- Jest również szansa, że systemowe działania WPEK wzmocnią mentalnie 

i merytorycznie indywidualnych edukatorów, którzy nie mają wiary, 

że są potrzebni i ważni.  

 

 

 

Zebrane postulaty :  

1. WPEK jako gwarant i marka jakości w edukacji kulturalnej;  

2. WPEK jako narzędzie sprzyjające tworzeniu sieci współpracy praktyków 

edukacji kulturalnej ( instytucjonalnych i indywidualnych); 

3.  „otwarcie się”  WPEK na różnorodne środowisko edukatorów;  
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4.  WPEK (partycypacyjnie) dla dobra wspólnego (edukacja dla kapitału 

społecznego); 

5. potrzeba promowania sukcesów edukacji kulturalnej – jako dobra wspólnego; 

6. WPEK, otwarty i rozumiany jako „ruch/system miejski” dla dobra wszystkich. 

 

EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 

Trzeba dopilnować, by do dalszych rozmów nt. rozwoju edukacji kulturalnej 

i budowania środowiska zapraszać również aktywnych przedstawicieli środowisk 

w tym obszarze, tj. właścicieli klubokawiarni, przedstawicieli klubów spółdzielczych, 

przedsiębiorców, rzemieślników, biznesu, mediów 

Warto wspierać współpracę i wzmocnić komunikację między pracownikami Biura 

Kultury, a wydziałami kultury w urzędach dzielnicowych. 

Współpraca została określona, jako ważna kompetencja społeczna, warunkująca 

zdolność tworzenia więzi i współdziałania oraz budowania wspólnoty; umożliwiająca 

łączenie potencjałów, integrację i rozwój społeczności lokalnej – warto rozwijać  

systemowe rozwiązania do jej rozwoju w obszarze edukacji kulturalnej w WPEK. 

Słowniczek warsztatowy 

WSPÓŁPRACA to: 

- współdziałanie, 

- wspieranie inicjatyw i działań pomiędzy instytucjami, 

- realizacja wspólnych działań, które pozwalają na osiągnięcie założonych celów  

w tym również indywidualnych, poszczególnych podmiotów, 

- realizacja celu przy zaangażowaniu różnych stron wkład pracy, wiedzy, 

doświadczenia, łączenia ich i praktyczne wykorzystanie, 

- razem, w jednym kierunku, płynnie, na stałe, ciągle…, 

- podejmowanie wspólnych działań przez odrębne i niezależne podmioty , w sposób 

przez te podmioty uzgodniony i zaplanowany, 

- utrzymanie kontaktów i robienie czegoś wspólnie, 

- wspólne przedsięwzięcia zainteresowanych, 

- robienie czegoś razem. 
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SIECIOWANIE to: 

- wymiana informacji , doświadczeń i kontaktów, 

- budowanie środowiska złożonego z różnych podmiotów w celu uruchomienia sieci 

kontaktów i umożliwienia współpracy, 

- wzajemna łączność różnych partnerów budowanie relacji i współpracy z różnych 

środowisk, 

- każdy robi swoje, przy jednoczesnym widzeniu to, co dookoła i myśleniu o szerszej 

perspektywie, 

- nawiązanie kontaktów, inicjowanie kontaktu, dotarcie z informacją 

do zainteresowanych,  

- łączenie w grupę ludzi zainteresowanych jednym tematem/ideą/celem współpracy, 

wymiany doświadczeń, osiągnięcia celu, 

- stworzenie mechanizmów ułatwiających współpracę różnych podmiotów 

działających w obszarze życia publicznego, 

- informowanie/docieranie/skutecznie/na wielu płaszczyznach/od -> do i odwrotnie, 

- platforma umożliwiająca współpracę i wymianę możliwości spotkania się 

i poznania/zdefiniowania własnych potrzeb. Tworzenie więzi.  

 

Warsztat prowadziła i wątki zebrała Ewa Zbroja,  

animator, Narodowe Centrum Kultury 

 

 

 

 

STOLIK nr 3 - Zmierzmy się. Rozmowa o miernikach 

Uczestnikami byli: pracownicy bibliotek, domów kultury, urzędnicy, koordynatorzy, 

freelancer. 

EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać. 

Kontynuacja: 

 - należy mierzyć działania i efekty WPEK ilościowo i jakościowo; 
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- korzystać z Barometru dodając pytania dotyczące edukacji kulturalnej; 

- współpracować z organizacjami, które mierzą i badają obszar kultury. 

 

 

 

Nowe działania: 

- powołać małą grupę roboczą, która zbada i skataloguje dostępne w mieście badania, 

sposoby mierzenia i praktyczne metody wykorzystywania danych; 

- zbadać najlepsze praktyki dotyczące mierzenia w Polsce i na świecie; 

- opracować sposób mierzenia potrzeby uczestnictwa; 

-  czy można dodać jakieś pytania o edukację kulturalną podczas prowadzenia spisu 

powszechnego?; 

- stworzyć Indeks Kulturalny Warszawy na wzór mierników biznesowych – 

czy mieszkańcy postrzegają Warszawę, jako miasto kultury. 
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EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu. 

- Barometr Warszawski jest jednym ze sposobów pozyskiwania danych o kulturze. 

Brakuje przystępnego, praktycznego prezentowania i powszechnego dostępu 

do tych danych i procesu planowania działań w oparciu o dostarczane dane 

- ważne jest, żeby badać nieaktywnych i nieuczestniczących w edukacji 

kulturalnej. Poznawać przyczyny dla których nie uczestniczą lub nie są 

zainteresowani. Nie wiedzą, że coś takiego jak edukacja kulturalna istnieje? 

- badać czy wg opinii  potencjalnych odbiorców dajemy łatwy dostęp do edukacji 

kulturalnej. Jeżeli nawet nie korzystają to czy mają poczucie, że mogą 

- badać bariery uczestnictwa dla poszczególnych grup docelowych w oparciu 

o dobrą segmentację potencjalnych odbiorców (np.: wg zachowań lub potrzeb a nie 

wieku, czy miejsca zamieszkania) 

- badać korelację pomiędzy uczestnictwem w edukacji kulturalnej a 

rozwojem kompetencji kognitywnych i społecznych oraz poziomem uczestnictwa 

w kulturze (wg zasady „czym skorupka za młodu...”) 
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- mierzyć świadomość dorosłych czy wiedzą jak ważna jest edukacja kulturalna dla 

rozwoju człowieka 

- mierzyć jakość współpracy/współdziałania poszczególnych podmiotów zajmujących 

się edukacja kulturalną. Np. czy dom kultury uważa szkołę za dobrego partnera 

w prowadzeniu edukacji na swoim terenie 

- mierzyć postęp w zmianach systemowych ograniczających współpracę, zwłaszcza 

w środowisku oświatowym (szkoły) 

 

 

 
EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 

- porównywać nasze wyniki z innymi miastami w Polsce i na świecie (benchmarki) 

- należy sprawdzić czy jakieś interesujące nas dane mogą być dostępne w GUS 

- brakuje prostych danych o aktywności w szkołach, np. ile razy poszczególne klasy 

uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych poza szkołą. 

- badać czytelnictwo (nie tylko książki drukowane) – obserwacja w komunikacji 

miejskiej 

 

Warsztat prowadziła i wątki zebrała Beata Dubiel, 

Instytut Adama Mickiewicza 
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STOLIK nr 4 - Jak zachwycić uczestnika – wychowywanie 

widza czy narzędzie marketingu? 

Uczestnikami byli pracownicy teatrów, muzeów, domów kultury. 

 

 

 

EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać. 

Kontynuacja:  

WARSZAWSKA GIEŁDA EDUKACJI KULTURALNEJ – chęć współtworzenia 

jej przez środowisko, bliższa informacja na ten temat, możemy to robić RAZEM! 

Nowe działania:  

1. stworzenie podstawowego narzędzia ewaluacyjnego (np. ewaluującego 

warsztaty); 

2. zbieranie informacji o badaniach, dobrych praktyk; 

3. miejsce konsultacji dotyczących badań; 

4. baza kontaktów z badaczami. 
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EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu. 

WPEK może: 

- promować uczestnictwa w kulturze (poprzez wykorzystywanie narzędzi miejskich, 

poprawę i ulepszanie istniejących narzędzi – konsekwentne promowanie nagrody; 

giełda jako okazja do współtworzenia przez środowisko; 

- organizować szkolenia – ale też inspirować instytucje i organizacje do wymiany 

ekspertów, szkoleń jako barterów; 

- przekonywać dyrektorów instytucji, że edukacja kulturalna jest ważna (poprzez 

instrumenty prawne – zarządzenia, regulaminy); 

- przekonywać pracowników instytucji, że warto się szkolić; 

- powiązać udział w konkursach grantowych z uczestnictwem podmiotów 

uczestniczących w konkursach w działaniach z zakresu rozwoju publiczności, 

punktować strategię pracy z widzem lub obecność w instytucji/organizacji osób 

przeszkolonych w tej dziedzinie; 
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- organizować spotkania środowiskowe, międzysektorowe; 

- podnosić prestiż pracowników sektora kultury (karta pracownika kultury – zniżki 

w instytucjach). 

 

 

 

EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 

Jak zaangażować uczestnika? Nie chcemy go zachwycać, chcemy żeby był 

zaangażowany. 

Spróbowaliśmy odpowiedzieć, jakie warunki muszą być spełnione, żeby uczestnik 

do nas wrócił, jakie mamy narzędzia, co jest istotne w strategii pracy z widzem. 

Następnie szukaliśmy rozwiązań, w jakich może nam pomóc WPEK, żeby uczestnika 

zaangażować: 

- odpowiadać na jego potrzeby, ale też nie bać się kreowania nowych potrzeb, 

- mieć indywidualne podejście/sprawić, żeby czuł się, jak u siebie, 

- konsekwentnie go słuchać, 

- uwzględniać feedback od uczestników – kiedy go dostaniemy, to wprowadzajmy 

zmiany i komunikujmy to, 
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- nie bać się, że nie zrozumie naszej propozycji, 

- proponować wysokiej jakości ofertę, 

- budzić pozytywne emocje, 

- dbać o przestrzeń – ona bardzo działa na wrażenia, 

- zaopiekować się uczestnikiem (ważna jest osoba pierwszego kontaktu), 

- zachęcać, żeby uczestnik dzielił się swoimi emocjami z innymi.  

Elementem skutecznej edukacji kulturalnej (jak zresztą każdej oferty kulturalnej)  jest 

strategia marketingowa. Jednocześnie niektóre działania edukacyjno-kulturalne 

są traktowane stricte jako narzędzie budowania publiczności, czemu rzeczywiście 

często służą, ale nie jest to nadrzędny cel działań edukacyjnych. Te wspólne obszary 

to: udostępnianie, przybliżanie sztuki uczestnikom, komunikacja z widzem. 

Jak przekonać dyrektorów instytucji, że działania edukacyjne mają sens 

i że przekładają się też na rozwój publiczności? Potrzebna jest systematyczna, 

regularna ewaluacja naszych działań. 

 

Warsztat prowadziła i wątki zebrała Magda Szpak,  

 Instytut Teatralny oraz Stowarzyszenie Pedagogów Teatru 

 

 

STOLIK nr 5 - Czy powinniśmy zazdrościć nauczycielom?  

Uczestnikami byli nauczyciele, pracownicy teatrów, domów kultury, koordynatorzy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy  

EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać.  

W naszej grupie skupiliśmy  się na szukaniu rozwiązań w kilku wybijających się 

obszarach  i wskazaliśmy te działania, które można podjąć w najbliższym czasie 

(pogrubienie): w tym wypadku nie dzielimy działań na nowe i już realizowane, gdyż 

wszystkie z nich w różnym stopniu są realizowane w różnych dzielnicach. 
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Udział nauczycieli w edukacji kulturalnej i w działaniach z nią związanych w dużej 

mierze zależy od dyrekcji i polityki szkoły (była to jedna ze wskazanych barier), 

jak również wymogów odnośnie podstawy programowej i obawy o konsekwencje jej 

niezrealizowania. 

 

Nauczyciel: motywowanie/docenianie:  

- dyrekcja: nie przeszkadza, wspiera, przyjmuje sprzeciw nauczyciela na inne 

propozycje; 

- przekazywanie przez instytucje kultury/NGO materiałów dla nauczycieli, 

inspirowanie, jakie tematy można podejmować; 

- sposób i formy motywowania i nagradzania nauczycieli za podejmowane działania: 

słowne podziękowanie od dyrekcji na forum szkoły, a wspieranie (nie przeszkadzanie) 

w prowadzonych działaniach przez dyrekcję może wiele ułatwić.  

- nie wytykanie palcami aktywnych; 

- finansowe docenianie: nagroda od burmistrza, Warszawska nagroda Edukacji 

Kulturalnej, dodatek motywacyjny; 
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- przekazanie listowne do organu prowadzącego (dzielnicy) pochwały 

aktywnego nauczyciela przez współpracującą instytucję; 

- stworzenie karty animatora3.  

 

Szkoła: 

- stworzenie przez zespół nauczycieli wizji szkoły - Szkolny Program Edukacji 

Kulturalnej; 

- oddanie nauczycielowi odpowiedzialności i wsparcie go w podejmowanych 

działaniach; 

- edukacją kulturalną zajmują się Ci nauczyciele, którzy to czują i wybierają to, co dla 

nich ważne; 

- podstawa prawna do podejmowanych działań (regulamin, statut szkoły); 

- weryfikacja przez dyrektora koordynatorów KEKS; 

- dyrekcja nie narzuca wizji; 

- słuchanie nauczycieli; 

- program Szkoła z pomysłem na kulturę; 

- organ prowadzący mówi dyrekcji, że ważna jest jakość a nie ilość. 

 

Bariera finansowa: 

- wynagradzanie nauczycieli na umowę cywilno-prawną w dodatkowym projekcie; 

- pula bezpłatnych (czasem tańszych) biletów w instytucjach kultury dla szkół; 

- określona ilość lekcji muzealnych za darmo; 

- rada rodziców przekazuje środki na udział uczniów w kulturze; 

- dyrektor dysponuje pulą pieniędzy na kulturę; 

- dzielnica może np. wykupić spektakl dla szkół; 

- dzielnica wydziela środki dla szkół na edukację kulturalną; 

- OPS – mogą dołożyć do wycieczki biedniejszym uczniom; 

- korzystanie z bezpłatnej oferty. 

 

 

 

 

 

3. Od 2013 roku w teatrze Studio. – komentarz Anny Michalak-Pawłowskiej 
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EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu. 

W trakcie dyskusji zostały wskazane następujące obszary problemowe: 

- brak swobody w działaniach nauczycieli; 

- brak wsparcia przez dyrekcję – przeszkadza a nie pomaga; 

- przymuszanie nauczycieli przez dyrekcję do podejmowania różnych działań (czasem 

nie związanych z zainteresowaniami danego nauczyciela); 

- brak konkretnej wizji szkoły, w którym kierunku idzie, jeśli chodzi o edukację 

kulturalną; 

- chaos w szkole – idzie się w ilość podejmowanych działań/wydarzeń, a nie jakość; 

- problemy systemowe; 

- podstawa programowa – podejście do niej przez dyrekcję; 

- ocenianie szkoły przez kuratorium; 

- problem z liczeniem godzin; 

- brak czasu; 

- niechęć nauczyciela; 

- konieczność płacenia za udział w kulturze; 

- brak motywowania/wynagradzania/doceniania nauczycieli; 
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- zbyt dużo oferta przesyłana do szkół (wydarzenia często dzieją się w tym samym 

czasie) i sposób jej przedstawiania (mało czytelny); 

- szum informacyjny; 

- brak konieczności udziału szkoły w kulturze. 

 

 

 

EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 

Oferta, która trafia do szkół: 

- powstanie na stronie WPEK zakładki, gdzie nauczyciele mogą zapoznać się z ofertą 

edukacji kulturalnej i podzielić się opiniami o konkretnych ofertach; 

- spotkania w ramach WPEK – poznanie różnorodnych ofert kulturalnych; 

- mailing/informacja do koordynatora szkolnego; 

- szkoła powinna wiedzieć, gdzie szukać oferty; 

- oferta powinna być jasna i nastawiona na odbiorcę (szkołę)4. 

 

4. To się dzieje na corocznych konferencjach różnych instytucji kultury (m.in. w Zachęcie), poprzez WCIES – 

Warszawskie Centrum Innowacji Społecznych i Szkoleń oraz na portalu www.wpek.pl. - komentarz 

Anny Michalak-Pawłowskiej 

http://www.wpek.pl/
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Podczas dyskusji uczestnicy zwracali uwagę, że najwięcej kwestii powinno znaleźć 

swoje rozwiązania w działaniach odgórnych, systemowych, np.: przekazanie dyrekcji 

wytycznych, jak powinna podchodzić do edukacji kulturalnej i na co warto, aby 

zwróciła uwagę, co może być pomocne z punktu widzenia nauczycieli. 

 

Warsztat prowadziła i wątki zebrała Michalina Laskowska, 

Pracownia Etnograficzna 

 

 

STOLIK nr 6 - ABC Modelowych Programów Edukacji 
Artystycznej 
 
Uczestnikami byli  przedstawiciele domów kultury, bibliotek, organizacji 

pozarządowych, teatrów, muzeów, przedsiębiorstw, nauczyciele, freelancerzy. 
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EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać. 

Grupa, będąc reprezentacją różnych środowisk i dziedzin sztuki, po dość burzliwej 

dyskusji (bo mówimy „o tym samym”, ale często „różnymi językami” ;) 

zaproponowała, że dekalog (a własciwie oktet?), ABC modelowych programów 

edukacji artystycznej będzie dotyczył opracowania ogólnego modelu, nie odnoszącego 

się do wybranych dziedzin sztuki; na tyle uniwersalnego, aby mógł posłużyć do 

opracowania bardziej szczegółowych „branżowych ABC” programów edukacji 

artystycznej. 

Kontynuacja (bo właściwie w wielu konkursach grantowych takie lub podobne 

kryteria są kryteriami oceny wniosków). Opracowano listę 8-miu doskonałych :) 

kryteriów, które każdy modelowy program edukacji artystycznej powinien spełniać.:  

1. posiadać jasno określony cel (cele), sformułowane po rozpoznaniu lokalnych 

potrzeb/grup odbiorców/zasobów (ludzkich, materiałowych i innych); 

2. metody/formy prowadzenia wybranego programu powinny być dostosowane 

do celu programu/rodzaju/grupy wiekowej/stopnia zaawansowania odbiorcy; 

3. zakładać uniwersalną ideę  „usamodzielniania się” ich uczestników - 

aktywizację lokalnych środowisk - budowanie w nich kompetencji do 

stosowania zdobytych umiejętności w praktyce (na różnych płaszczyznach);  

4. zakładać ustawiczne i świadome kształcenie (się) edukatorów/animatorów/ 

urzędników biorących udział w programie - niezależnie od pełnionej podczas 

jego trwania roli (mistrzów/uczniów); 

5. zakładać budowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych/ 

międzyśrodowiskowych; 

6. interdyscyplinarność (w zależności potrzeb)/międzypokoleniowość/integrację/ 

budowanie więzi ze środowiskiem lokalnym; 

7. zakładać ewaluację programów z wykorzystaniem prostych technik 

badawczych, możliwą do przeprowadzenia przez samych 

edukatorów/koordynatorów programów; 

8. dostępność i adekwatność informacji o planowanych/realizowanych 

programach/projektach -  tak aby optymalnie zapewnić dotarcie informacji 

bezpośrednio do docelowych grup odbiorców. 
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Nowe działania: 

rekomendacją do kolejnych działań jest praca w grupach „branżowych” nad 

sformułowaniem bardziej szczegółowych wytycznych dla poszczególnych dziedzin 

edukacji artystycznej (muzyka, sztuki wizualne, architektura itd.). 

 

 

 

EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu. 

Grupa wypracowała wspólny wniosek: powinna nastąpić redefinicja pojęcia edukacji 

artystycznej:  

edukacja rozumiana powszechnie nie jedynie jako „dostarczanie wiedzy 

i umiejętności” w ramach zorganizowanego i pozaszkolnego systemu edukacji, 

dotycząca wybranych dziedzin sztuki, ale jako „doświadczenie”, „twórczy proces”, 

spotkanie mistrza z uczniem; wymiana energii i doświadczeń - której to „wymiany” 

świadome są obie strony. 
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EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 

Refleksja prowadzącej: warsztaty w interdyscyplinarnych, wielopokoleniowych 

i międzyśrodowiskowych grupach, choć trudne do poprowadzenia - ze względu 

na konieczność „opanowania” heterogenicznej grupy, reprezentującej bardzo różne 

środowiska i opinie, mogą przynosić bardzo dobre rezultaty, zaskakiwać 

rozwiązaniami. Jeśli do tej pory nie stosowano powszechnie takiej praktyki (a może 

tak?) - należy rozważać celowe „wpuszczanie” jednej „czarnej owcy” (w dobrym tego 

słowa znaczeniu) - specjalisty reprezentującego zupełnie inną dziedzinę - do każdego 

z zespołów branżowych opracowujących wytyczne modelowych programów edukacji 

artystycznej.  

 

Warsztat prowadziła i wątki zebrała Anna Wróbel-Johnson, 

Fundacja Architektury Plus 
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STOLIK nr 7 - Jak promować edukację kulturalną? 

Uczestnikami byli reprezentanci bibliotek, domów kultury, organizacji 

pozarządowych, teatrów, muzeów, przedsiębiorstw, nauczyciele, freelancerzy. 

EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać. 

 

 

 

Kontynuacja: 

1. prace nad marką m.in. kampania WPEK na nośnikach reklamowych Miasta; 

2. spotkania środowiskowe – zdecydowanie częściej, także z udziałem odbiorców 

WPEK, np. konferecja dla domów kultury, konferencja dla NGOs, szkolenia dla 

zespołów zajmujących się promocją; 

3. koordynatorzy - powinni być w dzielnicach i w szkołach, podniesienie rangi 

stanowiska m.in. przez wynagrodzenia,  budowa ich wizerunku jako osób 

kompetentnych, koordynator to trendsetter, ekspert; 
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4. portal wpek.pl – więcej aktualności, miejsce na ofertę kulturalną stałą, a nie 

tylko na projekty „wpekowe“,  docelowo portal powinien być źródłem wiedzy,  

miejscem, gdzie można znaleźć pomoc i dowiedzieć się, jak zostać „Jestem we 

WPEK”. 

Nowe działania: 

1. znalezienie nowej nazwy dla WPEK w celach promocyjnych; 

2. biuletyn/informator WPEK – prezentacja oferty stałej, wydawany zawsze 

na początku roku szkolnego (wrzesień/październik), może z podziałem 

na dzielnice; 

3. aplikacja mobilna w celu prezentacji stałej oferty kulturalno-edukacyjnej 

Warszawy (mapa działań edukacyjno-kulturalnych); 

4. społeczna kampania promująca WPEK  i rolę edukacji kulturalnej; 

5. wszyscy zaangażowani we WPEK powinni sygnować swą działalność czy 

projekty - „Jestem we WPEK”; 

6. organizacja konferencji prasowych WPEK. 
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EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu. 

- baza kontaktów mediowych na portalu wpek.pl 

- bezpłatna gazeta WPEK 

- lokalne gazety dzielnicowe w ramach WPEK 

- punkty informacyjne WPEK w mieście 

- kanał WPEK na you tube 

- konkurs z nagrodą, którą jest budżet promocyjny  

- stworzenie wydarzenia Noc / Dzień WPEK – odnosząc się do dobrych praktyk w 

mieście 

 

EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 

Uczestnicy wskazywali na następujące problemy: 

- frekwencja – coraz częściej odbiorca jest zajęty, tracimy publiczność od gimnazjum; 

- brak budżetów na promocję (są to budżety niepewne); 

- brak ludzi w promocji (promocją zajmują się najczęściej ludzie dodatkowo, trochę 

obok innych zadań); 

- warto edukować szkoły, które teraz nie pokazują dobrej oferty edukacji kulturalnej; 

- coraz trudniej dotrzeć do mediów (ogrom wydarzeń w mieście, wydarzenia 

„konsumują się” nawzajem); 

- warto budować „wspólnotę“ w promocji (dzisiaj niezdrowa konkurencja, zamiast 

takiej, która się wspiera np. w mediach społecznościowych); 

- wydarzenia WPEK rzadko trafiają na „jedynkę” na portalu kulturalna.warszawa.pl; 

- brak zasad dostępu do narzędzi komunikacyjnych miasta. 

 

 
Warsztat prowadziła i notatki spisała Edyta Mietkowska, 

 naczelnik Wydziału Promocji Biura Kultury m.st. Warszawy 
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STOLIK nr 8 - Edukacja kulturalna - opłacalna inwestycja, 

systemy finansowania 

Obecni na sali byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędów miejskich 

i dzielnicowych, teatrów, bibliotek, domów kultury, freelancer  

 

 

 

EduAKCJA na dziś, czyli jakie działania wg grupy są rekomendowane jako 

priorytetowe do realizacji w pierwszej kolejności także te, które już są realizowane 

i należy je utrzymać. 

 

Podczas spotkania zostały rozpisane, w podziale na obecnie realizowane i planowane 

realizacje, systemy finansowania edukacji kulturalnej w Warszawie. 
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l.p. NA DZIŚ PLANY 
 

BIURO KULTURY 
  

1. 
roczne konkursy dla ngo 

 w Biurze Kultury 
wieloletnie konkursy dla ngo  

w Biurze Kultury 

2. małe granty dla ngo kontynuacja 

3. 
pojedyncze szkolenia z zakresu 

pisania projektów 

Laboratorium Edukacji Kulturalnej 
(program dwuletni dla animatorów 
i edukatorów z  instytucji animacji 
kultury, instytucji artystycznych, 

przedsiębiorstw i ngo. 

4. 
Stypendia artystyczne 

m.st Warszawy 

Stypendia dla MŁODYCH 
ANIMATORÓW (dwie kategorie: 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
i ich absolwenci) 

5. 
konkurs dotacyjny dla 

instytucji państwowych 
oraz dla uczelni wyższych 

konkurs dotacyjny dla instytucji 
państwowych i uczelni wyższych 
dedykowany edukacji kulturalnej 

6. 
Fundusz Animacji Kultury, 

dla domów kultury na wsparcie 
zespołów amatorskich 

Fundusz Animacji Kultury dla 
bibliotek i domów kultury na projekty 

animacyjno-społeczno-artystyczne 

wkład własny do projektów 
międzynarodowych 

Fundusz Animacji Kultury dla 
miejskich instytucji artystycznych i 

muzeów na roczne programy edukacji 
kulturalnej 

7. 
projekty partnerskie, 

domów kultury i szkół 
projekty partnerskie, również 

bibliotek i szkół 

8. - 
regranting z operatorem 

instytucjami animacji kultury 

9. 
wizyty studyjne w instytucjach 

animacji kultury 
i instytucjach artystycznych 

wizyty studyjne w instytucjach 
Edukacji Kulturalnej w Polsce oraz UE 
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BIURO EDUKACJI 

10. 
roczne konkursy dla ngo 

w Biurze Edukacji na edukację 
kulturalną, filmową, medialną 

wieloletnie konkursy dla ngo 
w Biurze Edukacji 

11. 
Warszawskie Inicjatywy 

Edukacyjne dla Szkół (WIE) 
kontynuacja 

12. 
regranting dla młodzieżowych grup 

nieformalnych (operatorem jest 
ngo) 

kontynuacja 

13. 
programy międzyszkolne 

(całoroczne projekty realizowane 
dla uczniów z różnych szkół) 

kontynuacja 

14. 
roczne projekty  partnerskie: 

ngo, szkoła, instytucja 
wieloletnie projekty partnerskie: 

ngo, szkoła, instytucja 

15. 
wsparcie systemowych działań 

z zakresu edukacji filmowej 
kontynuacja 

16. 

LABORATORIUM EDUKACJI 
KULTURALNEJ, system szkoleń 

dla nauczycieli i pracowników 
Młodzieżowych Domów Kultury 

w SCEK i WCIES 

LABORATORIUM EDUKACJI 
KULTURALNEJ, system szkoleń 

rozszerzone o ngo przedsiębiorców, 
artystów i animatorów 

WSPÓLNE PROJEKTY BIURA EDUKACJI I BIURA KULTURY 

17. 
Konkurs na Warszawską  Nagrodę 

Edukacji Kulturalnej 

Kontynuacja (od 2014 dostępna 
również dla wszystkich możliwych 
osób z uczelni, przedsiębiorstw i 
innych nieoczywistych miejsc) 

18. 
Festiwal Edukacji Kulturalnej 

(dotychczas tylko dla dzieci 
i młodzieży) 

Festiwal Edukacji Kulturalnej 
(od 2015 r. dla wszystkich grup 

wiekowych a szczególnie 
międzypokoleniowych 
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19. 
Warszawska Giełda Projektów 

i Programów Edukacji Kulturalnej 

kontynuacja, od 2015 prezentująca 
wszystkich nagrodzonych w danym 

roku 

20. 
coroczna Konferencja Kulturalna 

EduAKCJA Warszawy 
(od 2015 r) 

kontynuacja 

21. 

Miejskie Konferencje z cyklu 
EduAKCJA (w 2014 r. Muzealna, 

Teatralna, w 2015 r. Medialna, 
2 edycja Muzealnej) 

planowane EduAKCJE 
Architektoniczna, Literacka, Muzyczna 

22. 

Coroczne spotkania środowiskowe: 
Forum Dzielnicowych Domów 

Kultury, Sejmik Placówek 
Pozaszkolnych, Forum-Biblioteki 

edukujące 

kontynuacja 

23. 

inne działania promujące edukację 
kulturalną m.in.: na  Warszawskich 

Targach Książki oraz miejskich 
festiwalach 

kontynuacja 

WARSZAWSKIE CENTRUM INNOWACJI  
SPOŁECZNYCH I SZKOLEŃ 

24. 
szkolenia, warsztaty dla nauczycieli 

i koordynatorów WPEK 

szkolenia, warsztaty dla animatorów, 
edukatorów, artystów i 

przedsiębiorców 

CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

25. Badania Barometrem miejskim kontynuacja 

26. 

Badania jakości usług edukacji 
kulturalnej w domach kultury, 

bibliotekach, fundacjach, 
stowarzyszeniach i przedsiębiorcach 

coroczne badania jakości usług 
edukacji Kulturalnej w domach 

kultury, bibliotekach, fundacjach, 
stowarzyszeniach i przedsiębiorcach 
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27. - 
badanie osób nieuczestniczących 

w edukacji kulturalnej 

28. 
Inicjatywa Lokalna, 

Budżet partycypacyjny, wynajem 
lokalu na krótki okres 

kontynuacja 

BIURA: ARCHITEKTURY, OCHRONY NAD ZABYTKAMI,  
POLITYKI I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH 

29. - 
konkursy dedykowane 
edukacji  kulturalnej 

PROGRAMY DZIELNICOWE 

30. 
programy dzielnicowe edukacji 

kulturalnej w dzielnicach 
Wesoła i Wawer 

programy dzielnicowe edukacji 
kulturalnej w każdej dzielnicy 

URZĄD MIASTA 

31. - 
 finansowanie wyposażenie 
do projektów w instytucjach 

animacji kultury 

NAGRODY 

32. 
Warszawska Nagroda 

dla najlepszego animatora, 
edukatora, nauczyciela 

Dzielnicowa Nagroda dla najlepszego 
animatora, edukatora, nauczyciela 

 

Priorytety w finansowaniu, wyłonione podczas dyskusji przez uczestników: 

1. Laboratorium Edukacji Kulturalnej (inwestycja w ludzi, systemowy 

dwuletni program szkoleniowy); 

2. rozszerzenie partnerstw instytucji, organizacji, przedsiębiorców, ect.; 

3. wieloletnie granty na edukację kulturalną teraz również dla instytucji 

artystycznych (teatry i muzea); 

4. stypendia dla młodych animatorów kultury - zdefiniowano wiek „młodych 

animatorów kultury”: pierwsza grupa w podziale na uczniów szkół 



42 

ponadgimnazjalnych (powyżej 16 roku życia) oraz  druga grupa osoby 

do 26 roku życia (studentów, ale nie tylko). 

5. granty na badania potrzeb w środowisku lokalnym; 

6. Dzielnicowe Programy Edukacji Kulturalnej dla wszystkich podmiotów, 

z instytucją animacji kultury jako operatorem (ma zasoby do wsparcia 

dla środowiska - miejsce i pracowników); 

7. regranting, rozszerzenie systemu (dotychczas dofinansowanie mogły 

otrzymać organizacje pozarządowe na działania przeznaczone dla młodzieży) 

proponowano rozszerzenie na instytucje animacji kultury, na działania 

dedykowane pozostałym grupom odbiorców; 

8. doposażenie sprzętowe, infrastruktura; 

9. dofinansowanie zespołów ruchu amatorskiego (zarówno w 

Instytucjach Animacji Kultury, jak również w stowarzyszeniach i fundacjach); 

10. większa ilość informacji o różnych sposobach finansowania na PORTALU 

wpek.pl. 
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EduREFLEKSJA, czyli opinie, pomysły warte uwzględnienia w przyszłych 

działaniach Programu. 

NGO (STOWARZYSZENIA I FUNDACJE) 

- postulat wyodrębnienia edukacji kulturalnej w konkursach dzielnicowych (nie 

podpunkt w wielkim worku potrzeb, tylko wyodrębnienie odrębnego konkursu) 

- postulat wyodrębnienia edukacji kulturalnej w Wydziałach i Biurach  Polityki 

i Projektów Społecznych, Architektury, Opieki nad Zabytkami 

- wsparcie (konkurs) dofinansowanie zespołów ruchu amatorskiego również dla 

fundacji i stowarzyszeń 

INSTYTUCJE ANIMACJI KULTURY (BIBLIOTEKI I DOMY KULTURY) 

- postulat wydzielenia dotacji kierunkowych i budżetów zadaniowych (są jedynie 

środki na codzienne działanie, biblioteki i domy kultury udostępniają przestrzeń 

na realizację „cudzego” grantu) 

- zwiększenie  Funduszu Animacji Kultury o zadanie na projekty animacyjno- 

społeczne lub animacyjno – artystyczne 

- sprecyzowano konieczność podziału finansowania projektów krótkookresowych 

i wieloletnich. Plusem tych krótkookresowych jest możliwość sprawdzenia 

adekwatności projektu i  płynnego przejścia do kontynuowania w dłuższym terminie 

lub stworzenia kolejnych inicjatyw. Długoterminowe finansowanie umożliwia 

ugruntowanie oferty w danym miejscu5 

Propozycja rozszerzenia systemu grantów: 

- mini grantów również dla domów kultury i bibliotek (operatorzy); 

-dzielnicowe małe granty na edukację kulturalną. Mini granty wpisują się w potrzebę 

wsparcia inicjatyw lokalnych (wymieniano potrzebę zachęty do dalszego działania, 

zwłaszcza w przypadku aktywnych rodziców, mieszkańców, którzy mają kolejne 

pomysły na edukację kulturalną); 

 

 

5. Daje też możliwość wypracowania jej multiplikacji dla innych – stworzenia scenariuszy na otwartej licencji 

dla innych. - komentarz Marii Adamiec 
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- przedstawiciele Instytucji Animacji Kultury  potwierdzili konieczność doposażenia, 

aby móc zmierzyć się z oczekiwaniami społeczeństwa jeśli chodzi o sprzęt jak i 

wizerunek instytucji; 

- sfinansowania infrastruktury w starych placówkach. 

EduMIX, czyli inne różnorodne informacje warte zapamiętania i zapisania. 

Instytucje miejskie 

Przeprowadzono dyskusję o  bardzo zróżnicowanych opłatach za zajęcia, czasem 

na poziomie usług komercyjnych oraz o systemach zniżek: jakie  są w Warszawie 

zniżki, sposób ich  dofinansowania : karta animatora, karta warszawiaka, karta 

wielodzietnej rodziny. 

 

Instytucje artystyczne  (muzea, teatry, inne) 

„Bez grantu ani rusz”.  Zwrócono uwagę, że w większości teatrów nie ceni się edukacji 

kulturalnej, używa się jej jako sposobu na zwiększenie widowni. Jednym ze sposobów 

zmiany  może być  konkurs dotacyjny na projekty i programy edukacji teatralnej. 

Środowisko edukatorów teatralnych ma nowego partnera, nowo powstałe miejsce 

LUB/LAB, które może być partnerem dla WPEK. 

 

Dodatkowo: 

- preferowanie projektów międzypokoleniowych; 

- ewaluacja - konieczna, przemyślana, zaplanowana w każdym działaniu; 

- badania potrzeb środowisk lokalnych w kontekście edukacji kulturalnej, 
w dzielnicach (każda dzielnica jest inna i mieszkańcy mają inne potrzeby); 

 - dedykowanie oferty dla konkretnych grup (dotychczas nie zagospodarowanych) – 
gimnazjaliści, dorośli. 

Last but not least - otwartość 

Postulowano otwartość na wspólne działanie instytucji i szkół  z przedsiębiorstwami/ 

z osobami prywatnymi/twórcami: 

- otwartość na wymianę usług – barter (nie tylko wsparcie finansowe) - dla firmy, 

poprzez wsparcie działań edukacyjnych, to ocieplenie wizerunku marki; rozwój 

wolontariatu pracowniczego - zaangażowanie pracowników firmy to umożliwienie 
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sprawdzenia swoich umiejętności pracy w grupie/podzielenie się swoimi 

kompetencjami  itp.; 

- dla lokalnej społeczności to możliwość uczestnictwa w ciekawej ofercie edukacji 

kulturalnej; 

- dla instytucji animacji kultury to wykorzystanie ich  zasobów do realizacji inicjatywy 

(ludzie, sprzęt, udostępniona przestrzeń, darowizna); 

 - dla aktywistów/artystów: wizyty, regranting, wspólne budowanie edukacji 

kulturalnej. 

 

 

 

Warsztat prowadziła i wątki zebrała Maria Adamiec, 

koordynator Programu nowoczesnej edukacji kulturalnej Akademii Orange 
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Drodzy animatorzy, edukatorzy, nauczyciele! 

Teraz czas na pracę zespołów roboczych. Rozpoczynamy od zespołu roboczego, który 

pochyli się nad miernikami i drugiego - nad certyfikatem WPEK. 

Jakie następne Zespoły? Kto chce się zgłosić? Czekamy na Was! 

 

Piszcie na adres naszego koordynatora w Biurze Kultury, 

 Renaty Goździk: rgozdzik@um.warszawa.pl 

 

Raport z Konferencji Kulturalna EduAkcja Warszawy opracowały: 

Anna Michalak-Pawłowska, Beata Dubiel, Renata Goździk 

Okładka: Grzegorz Pohl 

Fotografie: Mateusz Ciągło, Rafał Motyl 

Skład: Joanna Kocon 
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