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Droga gdańszczanko! Drogi gdańszczaninie! 

Gdański Program Edukacji Kulturowej to dokument mający ułatwić mieszkankom i 

mieszkańcom Gdańska dostęp do kultury, wspierać ich twórcze pasje i pobudzać do 

rozwijania zainteresowań. Zawarta w dokumencie wizja łączy działania edukacyjne, 

kulturowe i artystyczne, sprzyjając jednocześnie integracji społeczności lokalnej, na-

wiązywaniu nowych, trwałych relacji i pobudzając do wspólnych działań. Przekłada się 

również na zainteresowanie i wzrost zaangażowania sprawami społecznymi oraz oby-

watelskimi. 

Naszą misją jest działanie na rzecz tego, aby gdańszczanki i gdańszczanie uczestni-

czyli w kulturze i życiu społecznym w sposób dobrowolny, świadomy i aktywny; aby 

angażowali się w działania kulturalne, lokalnie je współtworząc; aby mieli równy dostęp 

do oferty kulturalnej, tworzonej odpowiedzialnie i z poszanowaniem różnorodnych po-

trzeb, przez kompetentne osoby. 

 

Warto tutaj zaznaczyć, iż do współtworzenia dokumentu zaproszone 

zostały osoby na co dzień zajmujące się edukacją i animacją kultu-

rową: animatorzy, animatorki, edukatorzy, edukatorki, nauczyciele, 

nauczycielki, lokalni liderzy i liderki, urzędniczki i urzędnicy, nau-

kowcy, naukowczynie co dało możliwość na uwzględnienie w doku-

mencie wielości perspektyw, zwrócenie uwagi na różnorodne po-

trzeby, jak i możliwości środowiska. 

 

Działania programowe są skierowane do wszystkich mieszkanek i mieszkańców 

Gdańska. Bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i na-

rodowe, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, a także orientację seksu-

alną i tożsamość płciową. Program zakłada szereg działań skierowanych do gdańsz-

czanek i gdańszczan, uwzględnia także ich udział na etapie wymyślania konkretnych 

rozwiązań, realizacji przedsięwzięć, tworzenia nowych kierunków zmian. Pragniemy, 

aby osoby mieszkające w Gdańsku miały bezpośredni wpływ na realizowane działania 

i angażowały się, nie tylko jako ich uczestnicy, ale także jako twórcy, współorganiza-

torzy i eksperci. 

 

Program włącza, ale i łą-

czy. Będą powstawać 

małe i duże sieci anima-

torów, edukatorów. 

Ważny będzie balans 

między działaniami lo-

kalnymi oraz ogólno-

miejskimi. 
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Program jest również skierowany do wszystkich podmio-

tów i osób, które już zajmują się edukacją kulturową, a 

także do tych, które chciałyby do tego grona dołączyć. 

Mowa tutaj o instytucjach publicznych, przedszkolach i 

szkołach, organizacjach pozarządowych, firmach pry-

watnych, uczelniach wyższych, a także grupach oddol-

nych, osobach indywidualnych, animatorkach i animato-

rach, edukatorach i edukatorach, artystkach i artystach 

(profesjonalnych i amatorskich). Program stworzy prze-

strzeń wspólnych działań wszystkich podmiotów i osób 

działających w obszarach kultury, edukacji, spraw spo-

łecznych i obywatelskich. 

Aby zrealizować wypracowane pomysły tworzone będą nowe systemy finansowania 

działań łączących kulturę, edukację, sprawy społeczne i obywatelskie. Środki finan-

sowe będą dostępne zarówno dla podmiotów prawnych, jak i osób indywidualnych.  

Wyznaczyliśmy sobie sześć najważniejszych celów, które będziemy realizować w ra-

mach prezentowanego dokumentu. Pierwszym z nich jest budowanie i wzmacnianie 

świadomości znaczenia i roli edukacji kulturowej oraz samej kultury i sztuki w życiu 

każdego człowieka. Upowszechnienie wiedzy na ten temat sprawi, że działania z tego 

obszaru będę bardziej doceniane, wzrośnie również świadomość tego, jakie korzyści 

przynosi edukacji kulturowa różnym grupom interesariuszy. Wiedza ta jest niezbędna, 

aby środowisko edukacji kulturowej chętniej realizowało działania w sposób świadomy, 

tworząc profesjonalne oferty o wysokim poziomie jakości. Natomiast mieszkanki i 

mieszkańcy Gdańska dowiedzą się, jak edukacja kulturowa wpływa na rozwój oraz 

jakość życia osób w każdym wieku. 

 

Drugi cel umożliwi zbudowanie zróżnicowanego, zinte-

growanego, zmotywowanego środowiska działającego 

na rzecz edukacji kulturowej. Wypracowane zostaną 

narzędzia, które będą wspierać poznawanie się, inte-

grację, wzajemne wspieranie się, wymianę informacji, 

wiedzy i doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych 

przedsięwzięć przez środowisko edukacji kulturowej. 

Edukacja kulturowa ma sprawiać, aby 

kultura była bliżej mieszkańców, niwe-

lowała bariery utrudniające dostęp do 

kultury. Te fizyczne, jak za wysokie 

schody, brak poręczy, zbyt małe na-

pisy. Ma niwelować również bariery 

mentalne, poczucie, że coś, co nazy-

wamy „kulturą wysoką” nie jest dla 

mnie, że nie pasujemy do danego 

miejsca, nie wiemy jak się zachować. 

Idąc dalej, ma budować postawę rozu-

miejącą, nastawioną na interpretację 

krytyczną zarówno wytworów kultury, 

jak i dziedzictwa. 

Program nastawiony jest na wzmoc-

nienie relacji między różnorodnymi 

sektorami, przede wszystkim kul-

tury, oświaty oraz spraw społecz-

nych i działań obywatelskich. Pro-

gram będzie wspierał działania od-

dolne, realizację działań edukacyj-

nych i animacyjnych w dzielnicach. 

Stawiamy na to, aby nie konkuro-

wać, ale działać wspólnie – współ-

pracować. 
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Zwiększy się także grono realizatorów działań z zakresu edukacji kulturowej. Po-

wstaną narzędzia, które umożliwią docenianie wszystkich realizatorów działań z za-

kresu edukacji kulturowej. 

Kolejnym, trzecim celem jest zapewnienie dostępu do aktualnych informacji, wiedzy i 

zasobów, przydatnych do realizacji zadań z zakresu edukacji kulturowej. Wypraco-

wane zostaną narzędzia udostępniania aktualnych informacji oraz wiedzy dotyczących 

edukacji kulturowej. Stworzony zostanie mechanizm dzielenia się, w sposób swo-

bodny, dostępnymi zasobami, zarówno materialnymi, jak i niematerialnymi. Dostęp do 

aktualnych informacji, wiedzy oraz dostępnych zasobów wzmocni działania pod wzglę-

dem jakościowym i ilościowym, pozwoli sprawniej poruszać się w branży, da możli-

wość poszerzenia horyzontów i podniesienia kompetencji, a także dostarczy wzorce 

działania, umożliwi efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni, rzeczy, potencjału osób 

oraz da możliwość zaprezentowania działań na szerszą skalę.  

Czwarty cel dotyczy podnoszenia kompetencji środowiska edukacji 

kulturowej. Nieustanne, kompleksowe podnoszenie kompetencji i 

stały rozwój są niezbędne, aby działania z tego obszaru były realizo-

wane w sposób bardziej efektywny, profesjonalny i odpowiedzialny. 

Kompetentne środowisko edukacji kulturowej jest gotowe na ekspe-

rymentowanie, przekraczanie własnych granic, wychodzenie poza 

strefę komfortu w celu osiągnięcia zmiany. Program zapewni szereg 

działań edukacyjnych adresowanych do środowiska edukacji kulturowej. Wypraco-

wane zostaną narzędzia dzielenia się kompetencjami/wiedzą, opartych na zasadzie 

uczenia się od siebie. Stworzone zostanę i wprowadzone w życie wytyczne (stan-

dardy) działań. 

Wpisane do Programu narzędzia mają wzmocnić środowisko edukacji kulturowej, 

zwiększać ich wiedzę, zarówno w zakresie dydaktyki jak i np. w pracy ze społeczno-

ściami lokalnymi. Zależy nam na kształceniu nowej kadry, 

docenianiu dobrych i wartościowych działań edukacyjnych i 

animacyjnych. Praca animacyjna to praca z ludźmi i dla ludzi. 

Nie da się oszukać pasji i wewnętrznego zaangażowania, 

dlatego zmotywowana, kochająca swoją pracę kadra jest w 

tym procesie bardzo istotna. Zależy nam też na promowaniu 

działań edukacyjnych, a także samych twórców, jak i organi-

zacje i instytucje, które reprezentują.  

Włączanie osób do działań 

twórczych i współtworzenie 

kultury nie może się odbyć 

bez instytucji, które są 

otwarte na potrzeby 

uczestników i budują dobre 

relacje z nimi, zapraszają 

do współtworzenia progra-

mów edukacyjnych. 

Program działa zgod-

nie z zasadą uczenia 

się przez całe życie, 

uczenia się przez do-

świadczenie, uczenie 

się od siebie nawza-

jem. 
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Piąty, przedostatni cel określa stworzenie warunków do włączania, aktywizowania róż-

nych grup uczestniczek i uczestników w działania z zakresu edukacji kulturowej. Dzięki 

jego realizacji zwiększy się otwartość gdańskich podmiotów działa-

jących w obszarze edukacji kulturowej oraz dostępność ich oferty. 

Wypracowane zostaną innowacyjne metody i narzędzia realizowania 

podstawy programowej, w tym zajęć artystycznych przez placówki 

oświatowe. Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska otrzymają wsparcie w 

realizowaniu oddolnych inicjatyw twórczych oraz podnoszeniu kom-

petencji do odbioru tekstów kultury. Dzięki wypracowanym narzę-

dziom będą mogli się włączać i czynnie angażować w realizację działań z zakresu 

edukacji kulturowej, poznawać i współpracować z artystami. Natomiast otwarte pod-

mioty kultury będą się wsłuchiwać w potrzeby odbiorców i uwzględniać je podczas 

tworzenia oferty, będą usuwać bariery w dostępie do kultury, przeciwdziałać wyklucze-

niu, uczyć szacunku wobec tego, co inne, wspierać różnorodność. Realizacja tego celu 

zakłada także tworzenie nowych przestrzeni do działań kulturalnych, społecznych, 

obywatelskich, a także wspieranie działań mobilnych, realizowanych poza macierzystą 

lokalizacją, szczególnie w tych dzielnicach, gdzie oferta jest ograniczona. Ważnym ob-

szarem wsparcia będą działania z zakresu edukacji kulturowej realizowane w partner-

stwie międzysektorowym, przede wszystkim te skierowane do społeczności lokalnej. 

Ostatni, szósty cel zakłada systemowe, regularne pozyskiwanie i analizowanie danych 

z zakresu edukacji kulturowej, które są niezbędne, aby posiadać aktualną i przydatną 

wiedzę, która pozwoli tworzyć bardziej użyteczne działania i skuteczniej je realizować 

oraz wyznaczać kierunki rozwoju w obszarze edukacji kulturowej. W ramach Programu 

realizowane będą cykliczne badania z zakresu edukacji kulturowej. 

Przyjęto założenie, iż Program będzie realizowany do końca roku 2030. Ta perspek-

tywa czasowa daje szansę na to, aby wprowadzane działania realizować w sposób 

kompleksowy, z uważnością na zmiany sytuacji społeczno-gospodarczych. Uważamy, 

że dobrze skonstruowane działania edukacyjne i animacyjne mogą być doskonałym 

narzędziem do mierzenia się z wyzwaniami współczesności, na przykład z wzrastającą 

liczbą osób starszych czy wzrastającą liczbą problemów psychicznych młodzieży, 

gwałtownymi zmianami związanymi z ociepleniem klimatycznym, napływem migran-

tów i migrantek. 

Program skupia się na 

łączeniu twórców i 

uczestników kultury, 

nastawiony jest na sie-

ciowanie, integrowanie 

i poszerzanie środowi-

ska edukacji kulturowej 
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Wierzymy, że kultura może mieć na nasze życie zbawienny wpływ, że przekłada się 

na jakość życia, poprawę zdrowia i samopoczucia. Stąd przez czas trwania Programu 

(a miejmy nadzieję i dłużej) przyświecać nam będzie wspólnie wypracowana wizja: 

„Dzięki kulturze gdańszczanki i gdańszczanie zmieniają na lepsze siebie i otaczający 

świat” 

1. WPROWADZENIE 

Opracowanie Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej wynika bezpośrednio ze 

„Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus”, a sam dokument jest wpisany w Pro-

gram Operacyjny Kultura i Czas Wolny 2023 – punkt IV.1.3.1.:  

Stworzenie i rozwijanie Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, 

GPEK (obejmującego m.in. edukację obywatelską, tożsamościową, 

pobudzającego kreatywność artystyczną i międzykulturową) oraz wy-

pracowanie zasad współdziałania placówek kultury i placówek gdań-

skiego systemu edukacji, a także programu skierowanego do nauczy-

cieli i pracowników oświaty. 

Gdański Program Edukacji Kulturowej określa priorytetowe działania w obszarze edu-

kacji kulturowej w Gdańsku na lata 2020-2030 i, jako oficjalny dokument miasta, od-

wołuje się do celów strategicznych rozwoju miasta: 

 Kształtowanie mobilności społecznej i zawodowej oraz wspieranie uczestnictwa 

w życiu społecznym poprzez uczenie się w formalnych i nieformalnych syste-

mach edukacji na różnych etapach życia; 

 Ochrona i wzmacnianie materialnego i duchowego dziedzictwa Gdańska; 

 Budowanie pozycji Gdańska jako międzynarodowego centrum kultury. 

 Urozmaicanie oferty kulturalnej, zwiększanie dostępności kultury oraz pobudza-

nie rozwoju kreatywności i sztuki; 

 Zapewnienie uczniom gdańskich szkół warunków, które w istotny sposób przy-

czyniają się do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz talentów dzieci 

i młodzieży, zarówno w placówkach oświatowych, jak i innych podmiotach sieci 

społecznej; 
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 Tworzenie warunków dla aktywności obywatelskiej, samoor-

ganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowie-

dzialności oraz solidarności społecznej; 

 Umacnianie wspólnoty i tożsamości kulturowej gdańszczan 

oraz tworzenie warunków dla integracji sąsiedzkiej; 

 Pobudzanie pasji i zainteresowań, aktywnego udziału w kul-

turze oraz tworzenie warunków służących rozwojowi osobi-

stemu. 

Działania Programu mają także pośredni wpływ na inne cele strategiczne: 

 Kształtowanie postaw i kompetencji służących rozwojowi kreatywnej i innowa-

cyjnej gospodarki; 

 Wykorzystywanie potencjału i zasobów turystycznych dla zwiększenia konku-

rencyjności oraz atrakcyjności miasta. 

Gdański Program Edukacji Kulturowej jest komplementarny z obowiązującymi doku-

mentami miejskimi i regionalnymi, a jego równoległe wdrażanie z innymi dokumentami 

będzie powodować efekt synergii. Program wytacza nowe trendy i kierunki działań, 

które zostały wypracowane w sposób partycypacyjny z przedstawicielkami i przedsta-

wicielami podmiotów realizujących działania w tej dziedzinie. 

Gdański Program Edukacji Kulturowej jest komplementarny z takimi dokumentami jak: 

 Model Integracji Imigrantów (MII); 

 Model na rzecz Równego Traktowania; 

 Programy Operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2023; 

 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 

Gminy Miasta Gdańsk; 

 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023; 

 Wieloletni programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządo-

wymi na lata 2016-2020; 

 Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku 

na lata 2015-2020; 

 Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. 

Program nie jest zagroże-
niem dla małych i niezależ-
nych przedsięwzięć. Wprost 
przeciwnie, będzie miał na 
celu wspieranie każdej war-
tościowej inicjatywy – 
zwłaszcza tych oddolnych i 

lokalnych. 
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Dokument Programu obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim miasto Gdańsk, 

lecz uwzględnia także działania o charakterze metropolitalnym, wojewódzkim, ogólno-

polskim i międzynarodowym. 

2. ZAŁOŻENIA 

Gdański Program Edukacji Kulturowej to pierwszy miejski dokument, który w sposób 

kompleksowy porządkuje kwestie związane z edukacja kulturową i wyznacza kierunki 

zmian oraz działań do realizacji w latach 2020-2030.  

W ramach Programu zostaną stworzone odpowiednie warunki do kreowania wspól-

nych przestrzeni działań kulturalnych i artystycznych, opartych na współpracy, a nie 

rywalizacji, czy konkurencji. Program przybliża pojęcie edukacji kulturowej oraz nakre-

śla kierunki współpracy między sektorem oświaty, kultury, spraw społecznych i oby-

watelskich, podnosi ich znaczenie i rolę w Gdańsku. Tak więc, jest on „pomostem” 

pomiędzy tymi obszarami, a tym samym, na szczeblu urzędowym: Biurem Prezydenta 

ds. Kultury i Wydziałem Rozwoju Społecznego. Pieczę nad poprawną realizacją dzia-

łań oraz koordynacją wszystkich działań, zapisanych w dokumencie będzie sprawo-

wała osoba wyznaczona z ramienia Biura Prezydenta ds. Kultury. 

Środowisko edukacji kulturowej wypracowało i zobowiązało się do działania według 

określonych wartości i zasad. Podczas realizacji działań programowych będziemy kie-

rowali się wolnością wyboru, działania, tworzenia oraz dobrowolnością uczestnictwa w 

naszych ofertach mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Będziemy szanować indywi-

dulane odczucia, poglądy, postawy, wybory zachowania, działania, style życie, zdol-

ności rozumienia i przyswajania, poziomu kompetencji społecznych i kulturowych oraz 

wszelkich różnic. Różnorodność ludzi, środowisk, miejsc, tożsamości, zainteresowań, 

talentów, dziedzin kultury i sztuki, form i stylów działania, metod, narzędzi, działań kul-

turalnych, społecznych i obywatelskich, to kolejna wartość, która będzie przyświecała 

naszej działalności. Poczucie zakorzenienia i przynależności do miejsca zamieszkania 

i/lub działania, poczucie wspólnoty i wzajemnego wsparcia ludzi i/lub instytucji, we-

wnętrzna integracja w celu realizacji wspólnych celów to wartość wspólnotowości. Pro-

gram będzie zapewniać dostęp do kultury, a także do podnoszenia kompetencji (kul-

turowych, społecznych, zawodowych). Bierzemy na siebie odpowiedzialność za prze-

kazywanie wiedzy z zakresu historii, kultury i sztuki, za kształtowanie umiejętności kry-

tycznego myślenia i odbioru sztuki, za kształtowanie postawy twórczej i obywatelskiej; 

za współtworzenie i współrealizację działań z zakresu edukacji kulturowej. 
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Jesteśmy otwarci na różne potrzeby, na zmiany, na realizowanie działań w sposób 

innowacyjny. Będziemy działać na rzecz usuwania barier w dostępie do kultury (archi-

tektonicznych, informacyjnych/ komunikacyjnych itp.), przeciwdziałać wykluczeniu. 

Będziemy uczyć szacunku wobec tego, co inne, wspierać różnorodność. Będziemy 

współpracować, a nie konkurować, współpracować ze sobą w oparciu o zasady otwar-

tości i dialogu. Różnorodne podmioty oraz społeczności lokalne będą zapraszane do 

współpracy, a my będziemy stwarzać warunki do tego, aby mieszkanki i mieszkańcy 

mogli wspólnie realizować własne, oddolne inicjatywy. Będziemy łączyć się w małych 

i dużych sieciach, zarówno we własnym środowisku, jak i w poprzek środowisk. Bę-

dziemy łączyć dziedziny, style pracy, metody i narzędzia, w celu realizacji zadań w 

sposób bardziej twórczy i efektywny. Ważna zasadą naszych wspólnych działań bę-

dzie wzajemne wsparcie, które umożliwi nam dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i 

zasobami. Będziemy motywować się wzajemnie i wspólnie szukać rozwiązań bieżą-

cych i strukturalnych problemów. Lokalność jest bardzo ważnym elementem działań 

programowych. Wspierane będą społeczności lokalne oraz działania realizowane z 

uwzględnieniem specyfiki danego obszaru/lokalnego kontekstu (w tym tożsamości lo-

kalnej). Będziemy dbać o równowagę pomiędzy działaniami lokalnymi a ogólnomiej-

skimi. Zakładamy realizację działań o wysokim poziomie jakości i efektywności. Będą 

one realizowane w sposób staranny i rzetelny, przedkładając jakość nad ilość. Pro-

gram będzie wspierał stwarzanie warunków do osobistego przeżywania zjawisk kultu-

ralnych i artystycznych – doświadczania będącego źródłem wiedzy oraz impulsem do 

refleksji i tworzenia własnych interpretacji; dajemy sobie przyzwolenie na eksperymen-

towanie, przekraczanie własnych granic, wychodzenie poza strefę komfortu w celu 

osiągnięcia zmiany.  

Program dotyka wielu kwestii, których nie da się przewidzieć, na które wpływ ma wiele 

czynników. Dlatego też założono elastyczność jego realizacji, aby na bieżąco monito-

rować pojawiające się zmiany, reagować i wprowadzać niezbędne modyfikacje. 

Środowisko kultury, edukacji (oświaty), a także osoby zajmujące się sprawami spo-

łecznymi i obywatelskimi (zwani dalej środowiskiem edukacji kulturowej) wspólnie pra-

cowali nad wartościami, zasadami, wizją i misją Programu oraz celami, zadaniami i 

działaniami do realizacji. Program to wynik ścisłej współpracy różnorodnych podmio-

tów aktywnie działających w obszarze edukacji kulturowej, posiadających doświadcze-

nie i wiedzę na temat specyfiki lokalnej i miejscowych potrzeb. 

Pojęcie edukacji kulturowej wyrasta w sposób bezpośredni z pojęcia kultury. Na użytek 

Programu przyjęto szerokie jego znaczenie. Kultura w takim ujęciu to 
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specyficzny dla człowieka sposób życia oraz wszystko to, co jest jego 

efektem. Unikalność tego sposobu życia tworzy umiejętność posługi-

wania się językiem i narzędziami, uregulowanie zachowań przez sys-

temy norm i wartości, zdolność wyrażania się przez człowieka poprzez 

różnorodne systemy reprezentacji1. 

Użyteczna okazała się także definicja kultury powiązana z koncepcją „poszerzania 

pola kultury”, podkreślająca jej relacyjny wymiar. Kultura w takim rozumieniu 

jest środowiskiem życia współczesnego człowieka, na które składa się 

środowisko naturalne i społeczne, infrastruktura materialna i sfera 

świadomościowa; jest ona federacją subkultur, w której różne formy 

kultury stanowią pozostające we wzajemnych, złożonych relacjach ni-

sze. Kultura jest również sferą zróżnicowanych zjawisk i praktyk, nie-

ograniczonych do przestrzeni tradycyjnych instytucji. Opiera się na 

więziach, a jej zadaniem jest odnajdywanie relacji między ludźmi i spo-

łecznościami. W jej obrębie zanika podział na kulturę niską i wysoką, 

aktywnych nadawców i pasywnych odbiorców.(…) Przyjmuje się też, 

że kultura zależy od kontekstu społecznego, w którym jest zakorze-

niona, a na każdą jej lokalną emanację składa się dynamiczna sieć 

zróżnicowanych wzorów kulturowych ujawniających się w konkretnych 

praktykach zbiorowych2. 

W dalszej kolejności przyjęto następującą definicję edukacji kulturowej: 

to proces przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego, często 

też krytycznego uczestnictwa w kulturze, dostarcza narzędzi do: sa-

modzielnego, krytycznego, pogłębionego rozumienia sensów po-

szczególnych wytworów kulturowych; sprawczego działania w sieci 

społecznokulturowych relacji3. 

Z uwagi na to, że debata środowiskowa dotycząca edukacji kulturowej jest wciąż żywa, 

w trakcie prac nad Programem nie kierowano się sztywnymi zapisami definicyjnymi. 

                                                           
1 M. Krajewski, 2012. 
2 A. Bachórz i in., Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Gdańsk 2014. 
3 M. Kosińska, Centrum Praktyk Edukacyjnych,  http://cpe.poznan.pl/dictionary/edukacja-kulturowa [data dostępu: 

10.07.2019]. 



11 
 

Dzięki temu uczestniczki i uczestnicy Laboratorium Edukacji Kulturowej4 mogli swo-

bodnie kreować optymalne, dostosowane do aktualnych potrzeb rozwiązania. Punk-

tem wyjścia była podana definicja edukacji kulturowej, jednak bazując na wszystkich 

materiałach wypracowanych w procesie oraz komentarzach osób zaangażowanych w 

tworzenie Programu, że w praktycznym ujęciu, termin edukacji kulturowej, który był 

zastosowany można opisać w następujący sposób: 

 To proces przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego, często też kry-

tycznego uczestnictwa w kulturze (umiejętność wyboru dobrych ofert, analizo-

wania i porównywania wytworów kultury i sztuki etc.), dostarczający narzędzi 

do samodzielnego, pogłębionego rozumienia sensów poszczególnych tekstów 

kulturowych, a także sprawczego działania w sieci społecznych i kulturowych 

relacji; 

 To poszerzanie relacji/horyzontów, działania i myślenia realizatorów działań z 

zakresu edukacji kulturowej, a przede wszystkim uczestniczek i uczestników 

tych działań; 

 To edukacja artystyczna, twórcza, edukacja do korzysta-

nia z profesjonalnych ofert instytucji kultury (odpowiada-

jących wypracowanym standardom), służąca kształto-

waniu stosunku do dziedzictwa kulturowego – tożsamo-

ści kulturowej, ochrony dziedzictwa kultury własnej i in-

nych, szacunku do różnorodności kulturowej i postaw 

dialogowych wobec innych kultur;  

 Rozwija postawy obywatelskie – poszanowanie demo-

kratycznych wartości, kompetencje społeczne, aktyw-

ność, dostrzeganie i docenianie różnorodności. Wspiera budowanie postaw 

otwartości, kształtuje tożsamość na różnych poziomach, pomaga w tworzeniu i 

wzmacnianiu społeczności lokalnych, buduje świadomość procesów cywiliza-

cyjnych, roli praw człowieka i demokracji w kształtowaniu kultury i relacji spo-

łecznych; 

                                                           
4 Laboratorium Edukacji Kulturowej (LEK) – przestrzeń dyskusji, wymiany wiedzy oraz ideowego fermentu, gdzie 
pod okiem ekspertów, od kwietnia do czerwca 2019 roku (3 spotkania), środowisko edukacji kulturowej pracowało 
nad strukturalnymi elementami Programu. 

Tutaj jest mowa o procesie naby-

wania kompetencji i świadomości 

do krytycznego podejścia do 

oferty kulturowej (…) wybierania 

takiej o jak najwyższym czynniku 

jakości, opartej na pracy długofa-

lowej. W takiej sytuacji, edukacja 

artystyczna, twórcza staje się na-

rzędziem do osiągnięcia zamie-

rzonego celu. 
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 Przygotowuje społeczeństwo do prowadzenia dialogu. Może być narzędziem 

integracji społecznej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziała 

wielu problemom społecznym etc.; 

 Tworzenie działań o wysokim poziomie jakości i profesjonalizmu przez odpo-

wiedzialnych realizatorów oferty edukacji kulturowej, w której ważny jest mo-

ment doświadczania kultury i sztuki. 

W Programie edukacja kulturowa została potraktowana w sposób kompleksowy. Wy-

pracowane działania są skierowane zarówno do uczestniczek i uczestników działań 

edukacyjnych, jak i całego środowiska edukacji kulturowej oraz podmiotów i osób za-

interesowanych współpracą w ramach Programu. 

Zgodnie z partycypacyjnie wypracowanymi zasadami Program: 

 opiera się na wartościach i relacjach między ludźmi, a nie wyłącznie między 

instytucjami; 

 przewiduje systemową współpracę i tworzy warunki do wspólnych działań róż-

nych środowisk; 

 wykorzystuje zastaną infrastrukturę i zasoby; 

 integruje środowisko oświaty i kultury; 

 wspiera tworzenie nowych przestrzeni użytecznych dla mieszkanek i mieszkań-

ców, gdzie mogą uczestniczyć w kulturze; 

 wzmacnia rozumienie edukacji kulturowej jako elementu wpływającego na ja-

kość życia oraz zwiększania i poszerzania uczestnictwa w kulturze; 

 definiuje najważniejsze bariery/wyzwania w dostępie do edukacji kulturowej; 

 uwzględnia edukację kulturową on-line; 

 jest otwarty (możliwość aktualizowania dokumentu na podstawie ewaluacji); 

 jest napisany przystępnym językiem; 

 jest funkcjonalny, ułatwia dotarcie do nowych środowisk, partnerek i partnerów, 

uczestniczek i uczestników etc.; 

 zostanie spisany w różnych wersjach językowych. 

Potencjał gdańskiego środowiska edukacji kulturowej to: 
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 entuzjazm, energia, zaangażowanie; 

 deklarowana obecność, uwaga, mobilność; 

 gotowość do współpracy z różnorodnymi osobami/podmiotami; 

 gotowość do pracy u podstaw; 

 gotowość do podzielenia się posiadanymi informacjami, doświadczeniem, 

umiejętnościami, swoją przestrzenią (zapleczem instytucjonalnym); 

 gotowość do wsparcia działań poprzez wolontariat; 

 gotowość do wsparcia organizacyjnego; 

 gotowość do wsparcia promocyjnego i marketingowego; 

 gotowość do wsparcia w pisaniu projektów o dofinansowanie działań z zakresu 

edukacji kulturowej. 

3. METODOLOGIA: JAK TWORZYLIŚMY PROGRAM 

Gdański Program Edukacji Kulturowej został wypracowany wspólnie przez przedsta-

wicieli i przedstawicielki gdańskich podmiotów kultury, oświaty, oraz tych zajmujących 

się sprawami społecznymi i obywatelskimi, zarówno instytucji, jak i organizacji poza-

rządowych, szkół i przedszkoli, ośrodków badawczych i akademickich, firm prywat-

nych, a także osoby niezrzeszone. W pracach nad Programem wzięli także udział 

przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Pomorskiego. 

Proces był prowadzony przez ekspertki i ekspertów zewnętrznych. W jego ramach od-

były się trzy serie warsztatów: w 2017, 2018 i 2019 roku. 

W 2017 roku, podczas dwóch spotkań uczestnicy i uczestniczki wypracowali opera-

cyjną definicję edukacji kulturowej, określili jej najważniejsze cele, a także przedysku-

towali model działania Programu, wstępnie określając, jakie podmioty powinny być za-

angażowane w realizację Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, jakie rodzaje 

działań należy podejmować w ramach Programu oraz jak należy go ewaluować. 

W 2018 i 2019 roku zrealizowano serię pięciu spotkań. Podczas pierwszych dwóch 

warsztatów przedstawiciele i przedstawicielki świata edukacji kulturowej określili naj-

ważniejsze problemy i bariery w dostępie do kultury w Gdańsku, jak również potrzeby 

i potencjał środowiska. Równolegle ekspertki i eksperci zewnętrzni prowadzili analizę 
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danych (desk research), która objęła różnego rodzaju materiały zastane oraz pozy-

skane w trakcie warsztatów, indywidualnych wywiadów i konsultacji. Efektem prac jest 

dokument pn. „Edukacja kulturowa w Gdańsku. Analiza desk research w ramach two-

rzenia Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej”.  

Analiza tego, co zostało wypracowane na wcześniejszych etapach, nakreśliła ramy 

procesu i naświetliła jego kontekst. Pozwoliła również wyłonić cztery grupy robocze, 

które jako Laboratorium Edukacji Kulturowej pracowały nad Programem podczas 

trzech kolejnych spotkań. W ich trakcie wypracowano strukturalne elementy programu: 

wizję, misję, wartości i zasady, obszary interwencji, cele strategiczne, zadania, działa-

nia oraz wskaźniki realizacji Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Całość po-

wstałego w ten sposób materiału została opracowana przez ekspertki i ekspertów, sta-

jąc się podstawą do stworzenia dokumentu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturo-

wej. 

Warto wspomnieć, że grono osób zgromadzonych pod szyldem Laboratorium Edukacji 

Kulturowej zapoczątkowało proces integracji, tworzenia i wzmacniania relacji między-

sektorowych (środowiska oświaty, kultury, spraw społecznych i obywatelskich, organi-

zacji pozarządowych i instytucji publicznych, osób indywidualnych i podmiotów prywat-

nych). Już na tym etapie zrodziły się pierwsze, mniej lub bardziej oficjalne partnerstwa, 

a także pomysły wspólnych projektów do realizacji w niedalekiej przyszłości. 

Poniższe schematy przedstawiają etapy procesu pracy nad Programem. 
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4. DIAGNOZA 

Prace diagnostyczne w ramach tworzenia Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej 

opierały się na: 

 Analizie dostępnych materiałów: analizy, raporty badawcze, rekomenda-

cje/priorytety wypracowane przez grupy oddolne, miejskie dokumenty strate-

giczne, wnioski z prac grup roboczych (powołanych w ramach prac nad Progra-

mem), wypracowane w latach 2017-2018; 

 Wywiadach z przedstawicielkami i przedstawicielami środowiska kultury 

i oświaty, pracowniczkami i pracownikami Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 

 Informacjach pozyskanych w trakcie prac nad Programem – Laboratorium Edu-

kacji Kulturowej, realizowanych od kwietnia do lipca 2019 roku. 

Aby scharakteryzować sytuację edukacji kulturowej w Gdańsku, trzeba lepiej poznać 

kondycję gdańskiej kultury oraz edukacji, bowiem ów stan ma przełożenie na działania 
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w obszarze edukacji kulturowej. Punktem wyjścia do prac diagnostycznych była tu 

„Strategia Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus”.  

Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną na rzecz tworzenia Programu Operacyjnego Kul-

tura i Czas Wolny zasadnicze problemy dotyczące obszaru kultury w Gdańsku są na-

stępujące: 

 Niezadowalający poziom uczestnictwa mieszkanek i mieszkańców w życiu kul-

turalnym Gdańska – w ofercie kulturalnej wspieranej ze środków publicznych; 

 Niedostateczne dopasowanie oferty kulturalnej do potrzeb odbiorców;  

 Niedostateczne dostosowanie przestrzeni – kultura jest za mało obecna w dziel-

nicach miasta i skoncentrowana w Śródmieściu; 

 Niedostateczna otwartość na potrzeby małych społecz-

ności, grup odbiorców (istnieje konieczność większego 

dopasowania oferty w kwestiach dostępności prze-

strzennej i kosztowej do zróżnicowanych potrzeb od-

biorców kultury, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, se-

niorów, osób z niepełnosprawnościami czy turystów);  

 Niedostateczne dostosowanie oferty do czasu jej reali-

zacji;  

 Problemem nie jest sama liczba imprez kulturalnych (mówi się wręcz o nadpo-

daży wydarzeń), ale ich rodzaj, w niewystarczającym stopniu odpowiadający 

zróżnicowanym potrzebom odbiorców; 

 Brak dostatecznej integracji pomiędzy ww. obszarami a charakterem oferty kul-

turalnej miasta jest jedną z ważniejszych przyczyn niskiego uczestnictwa miesz-

kańców w życiu kulturalnym Gdańska; 

 Piętnaście procent mieszkańców miasta jako barierę w uczest-

niczeniu w kulturze wskazuje brak odpowiednich kompetencji; 

 Gdańsk jest miastem o dużym potencjale kulturalnym i tury-

stycznym, jednak nie w pełni wykorzystywanym w wymiarze 

ponadlokalnym czy międzynarodowym; 

 Brak spójnej strategii promocyjnej, odwołującej się do gdań-

skiej specyfiki; 

Uczestnictwo w kulturze jest 

wciąż uznawane za coś nieco-

dziennego, nieoczywistego, eli-

tarnego, dla jakiejś wydumanej 

wyobcowanej grupy, zwłaszcza 

uczestnictwo w kulturze współ-

cześnie tworzonej. (KOMENTARZ 

DO DIAGNOZY OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W 

LEK) 

 

Gdy pytam uczniów klas 

pierwszych liceum, czy byli 

zobaczyć obraz Memlinga, 

jedna osoba na grupę pod-

nosi rękę. To tak jakby w 

Paryżu mieszkać i nie zoba-

czyć Mona Lisy (KOMENTARZ 

DO DIAGNOZY OSOBY UCZESTNICZĄ-

CEJ W LEK) 
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 Trudności sprawia zidentyfikowanie gdańskiej tożsamości kulturowej, przez co 

miejska kultura na zewnątrz postrzegana jest raczej przez pryzmat pojedyn-

czych wydarzeń (festiwal Solidarity of Arts czy Jarmark św. Dominika), instytucji 

(Gdański Teatr Szekspirowski) czy twórców (Paweł Huelle), nie zaś przez pry-

zmat stałej i rozpoznawalnej marki czy „etykiety”. To zjawisko osłabia pozycję 

miasta, jako ośrodka kultury o ponadlokalnym znaczeniu; 

 Gdańskie instytucje kultury rzadko widzą swoją rolę w obszarze polityki gospo-

darczej i mają raczej ambiwalentny stosunek do koncepcji włączania kultury 

w obszar życia społeczno-gospodarczego; 

 Uzależnienie sektora kultury od finansowania publicznego i bariery (organiza-

cyjne, formalne, ale też mentalne) w wykorzystaniu środków prywatnych na po-

trzeby wspierania instytucji i ludzi kultury, co z kolei obniża skuteczność i sta-

bilność całego systemu wsparcia;  

 Brak spójnej polityki dotyczącej przemysłów kultury (moda, design, film, archi-

tektura, oprogramowanie), które w dużej mierze stanowią o gospodarczej kon-

kurencyjności i wartości dodanej kreowanej przez lokalną gospodarkę (a tym 

samym o zamożności społeczeństwa i jakości życia w mieście). 

Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną na rzecz tworzenia Programu Operacyjnego 

Edukacja zasadnicze problemy dotyczące obszaru edukacji w Gdańsku są następu-

jące: 

 Niewystarczający stopień włączenia wyrównującego szanse edukacyjne każdej 

osoby, w tym osoby niepełnosprawnej, ubogiej, wykluczonej społecznie, imi-

granta, osoby ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, osoby wybitnie 

uzdolnionej; 

 Polaryzacja gdańskich szkół (co jest efektem zróżnicowanej jakości pracy pla-

cówek gdańskiego systemu edukacji); 

 Zbytnie zorientowanie szkół na wyniki egzaminów zewnętrznych – niewystar-

czający nacisk położony na kreowanie postaw i zachowań obywatelskich, iden-

tyfikacji ze swoim miastem, wykształcanie kompetencji kluczowych, kreatywno-

ści; 

 Niska świadomość uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy wyborze ścieżki 

rozwoju (zawodowego) oraz niedostatki infrastrukturalne w edukacji wszystkich 

szczebli. 
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Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną na rzecz tworzenia Programu Operacyjnego In-

tegracja Społeczna i Aktywność Obywatelska problemy dotyczące strefy społecznej i 

obywatelskiej są następujące: 

 Niewystarczający dostęp do usług służących rozwojowi rodzinnemu i osobi-

stemu w tym deficyt obiektów kultury; 

 Niezbędne jest rozwinięcie usług służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu 

mieszkańców Gdańska tak, aby mogli w pełni rozwijać swoje zainteresowania, 

pasje, aktywnie spędzać czas wolny z rodziną, a dzięki temu budować i zacie-

śniać więzi rodzinne; 

 Istnieje niskie zaangażowanie społeczne i polityczne gdańszczan wynikające z 

niskiego poziomu zaufania, szczególnie do władzy samorządowej. Przyczyn 

tego stanu można upatrywać m.in. w zbyt małej ilości przestrzeni publicznej i 

półprywatnej o odpowiedniej jakości, wspomagającej tworzenie poza prywat-

nych (spoza kręgów rodziny, najbliższych przyjaciół) relacji i więzi społecznych. 

Przyczyny problemu dostrzec można również w systemie edukacji, który bar-

dziej premiuje postawy indywidualistyczne niż grupowe; 

 Niski poziom zaufania skutkuje niskim zaangażowaniem społecznym i politycz-

nym mieszkańców miasta. Dlatego tak ważnego wymiaru nabiera zwiększenie 

potencjału rozwojowego społeczności lokalnych i roli mieszkańców w kreowa-

niu polityk miejskich poprzez włączanie ich w działania dające możliwość współ-

decydowania, a przez to współodpowiedzialności za społeczność lokalną i miej-

sce, w którym żyją; 

 Rośnie częstotliwość występowania wśród mieszkańców Gdańska wszystkich 

kategorii zaburzeń psychicznych. Dobre zdrowie, rozumiane w kategoriach do-

brostanu psychicznego i fizycznego, wymaga dobrych, trwałych relacji społecz-

nych i towarzyskich, które dają poczucie wspólnoty, przynależności, a dzięki 

temu poczucie sensu życia. 

 

W celu uporządkowania prac strategicznych utworzono cztery obszary priorytetowe, 

które stanowiły punkt wyjścia prac poszczególnych grup roboczych. 
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OBSZARY PRIORYTETOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze problemy, bariery oraz wyzwania związane z edukacją kulturową 

w Gdańsku zostały uporządkowane według wyznaczonych obszarów. Autorki i autorzy 

Programu mają świadomość, że jest potrzeba przeprowadzenia pełnych diagnoz – ta-

kie działania zostały zaplanowane w ramach Programu. Opracowana diagnoza jest 

wstępną analizą sytuacji zastanej i może stanowić punkt wyjścia do dalszych, pogłę-

bionych badań z zakresu edukacji kulturowej. 

Autorki i autorzy dokumentu mają także świadomość, że zagadnienia opracowane we-

dług ustalonego podziału przenikają się. Wynika to bezpośrednio ze struktur poszcze-

gólnych grup roboczych, w których pracowały osoby z różnorodnych podmiotów. Za-

stosowanie takiego, a nie innego podziału, umożliwiło jednak wydobycie kwestii prio-

rytetowych – był to jeden z kluczy do określenia obszarów strategicznych i celów Pro-

gramu.  

INTEGROWANIE I SIECIOWANIE PODMIOTÓW ORAZ OSÓB DZIAŁAJĄCYCH 

W OBSZARZE EDUKACJI KULTUROWEJ 

Działania z obszaru edukacji kulturowej są w Gdańsku realizowane przez różnorodne 

podmioty, które funkcjonują tu w sposób mało zsynchronizowany, rozproszony. Śro-

dowisko nie jest wystarczająco zintegrowane, ponieważ brakuje mu narzędzi, które 

wspomagałyby wymianę wiedzy i doświadczeń. Skutkuje to niewystarczającym wyko-

rzystaniem jego  potencjału, zarówno w sferze tworzenia wspólnej, zintegrowanej 

oferty, aktywizacji mieszkańców, jak i systemowego  rozwiązywania problemów. 

INTEGROWANIE I SIECIOWA-

NIE PODMIOTÓW ORAZ OSÓB 

DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE 

EDUKACJI KULTUROWEJ 

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY (OŚ-

WIATA) + KULTURA – SYSTEM 

WSPÓŁPRACY W RAMACH 

EDUKACJI KULTUROWEJ 

WSPIERANIE SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH W DZIAŁANIACH 

ODDOLNYCH  

ZACHĘCANIE MIESZKAŃCÓW 

DO KORZYSTANIA Z OFERTY 

PODMIOTÓW KULTURY ORAZ 

WSPÓŁDZIAŁANIA 
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Wśród zdiagnozowanych problemów i barier pojawiają się także kwestie związane 

z konkurowaniem o środki finansowe i uczestników. Przepływ informacji między pod-

miotami różnego typu jest niewystarczający (nie ma ujednoliconego/wspólnego kalen-

darza imprez/wydarzeń, brakuje współpracy w zakresie planowania podobnych wyda-

rzeń). Nie posiadając dostatecznej wiedzy o działaniach prowadzonych przez innych, 

podmioty nierzadko stają się wobec siebie pewnego rodzaju konkurencją.  

Przedstawicielki i przedstawiciele środowiska edukacji kulturowej zwracają także 

uwagę na brak systemowego rozwiązania umożliwiającego dzielenie się zasobami, 

zarówno materialnymi, jak i wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami. 

Dość wyraźnie widoczny jest brak integracji środowiska oświaty i kultury, który unie-

możliwia wspólne tworzenie oferty skierowanej do przedszkoli, szkół i nauczycieli. 

Warto podkreślić, że integracja jest  kluczowym elementem w procesie rozwoju oferty 

kulturalnej, odpowiednio dopasowanej do odbiorcy. 

W środowisku brak też wzajemnego zrozumienia tj. zrozumienia specyfiki pracy innych 

grup, w tym urzędniczek i urzędników, nauczycielek i nauczycieli, osób działających 

w organizacjach pozarządowych itd. Wpływa to ujemnie m.in. na budowanie partner-

skich relacji między przedstawicielami różnorodnych środowisk. 

Jeżeli chodzi o współpracę z urzędniczkami i urzędnikami, to środowisko edukacji kul-

turowej zauważa, że organizacje pozarządowe są przez nich często traktowane jako 

wykonawcy działań, a nie partnerzy współodpowiedzialni za realizację polityki miasta. 

Poprawa relacji na tej linii, wzajemne poznanie problemów i barier, z jakimi w swojej 

pracy spotykają się zarówno osoby pracujące w urzędzie, jak i pracowniczki i pracow-

nicy trzeciego sektora, może pozytywnie wpłynąć na działania z zakresu edukacji kul-

turowej. 

Warto także zwrócić uwagę na słabą współpracę międzysektorową pomiędzy organi-

zacjami i instytucjami stricte kulturalnymi/artystycznymi z organizacjami działającymi 

w szerokim obszarze działań społecznych i obywatelskich (na przykład ekologii, praw 

człowieka, równego traktowania). Osoby pracujące w środowisku organizacji społecz-

nych,  działające międzysektorowo, na styku kultury i aktywizmu, napotykają problemy 

związane ze zbyt wąskim rozumieniem pojęcia „projektu kulturalnego” w programach 

grantowych Biura Prezydenta ds. Kultury. Pewne problemy wskazano również w sys-

temie przyznawania grantów na działania kulturalne, to jest zbyt mała pula grantów 

wieloletnich, brak szczegółowo sprecyzowanych wytycznych, lakoniczne uzasadnienia 
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do odrzuconych wniosków, brak możliwości odwołania się od decyzji komisji konkur-

sowej. 

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY (OŚWIATA) + KULTURA – SYSTEM WSPÓŁPRACY 

W RAMACH EDUKACJI KULTUROWEJ 

Środowiska oświaty i kultury kierują się bez wątpienia zbieżnymi celami. Nie jest to 

jednak warunek wystarczający, aby ich kooperacja była efektywna i kompleksowa. 

Przeciwnie, wydaje się, że stopień współpracy, zwłaszcza placówek oświatowych 

z publicznymi instytucjami kultury, nie jest zadowalający dla żadnej ze stron. Trzeba 

jednak odnotować, że zainteresowane strony interpretują sytuację zastaną w od-

mienny sposób. 

I tak, w trakcie diagnozy nauczycielki i nauczyciele stwierdzali, że oferty dostępne w 

instytucjach kultury nie są odpowiednio przygotowane, aby efektywnie realizować pod-

stawę programową. Ponadto ich zdaniem instytucje nie są odpowiednio przygotowane 

na przyjęcie większych grup uczniów, rzadko też potrafią zorganizować przestrzeń w 

sposób przyjazny dla młodych osób, często też język, jakim się posługują, jest mało 

przystępny dla młodego uczestnika. Z kolei przedstawicielki i przedstawiciele środowi-

ska kultury tłumaczyli niedostateczną obecność szkół w instytucjach niechęcią nau-

czycielek i nauczycieli do „wychodzenia ze szkoły”.  

Ta odmienność perspektyw, okraszona pewną dozą stereotypowych przekonań, może 

świadczyć o niezrozumieniu potrzeb, możliwości i ograniczeń drugiej strony – czyli de 

facto o słabej integracji grup. Wydaje się, że środowisko instytucji kultury nie ma do-

statecznej wiedzy o funkcjonowaniu szkoły, w tym o możliwościach prowadzenia lekcji 

poza nią. Analogicznie, przedstawicielki i przedstawiciele oświaty zdają się nie być 

w pełni świadomi wewnętrznych uwarunkowań instytucji kultury, w tym ich ograniczeń. 

Brak pełnego porozumienia na linii oświata-kultura uniemożliwia tymczasem wykorzy-

stanie potencjału obu środowisk.  

Jedną z podstawowych przyczyn opisanego stanu rzeczy jest brak przestrzeni do wy-

miany informacji i wiedzy oraz dialogu. Problem ten dotyczy zresztą także relacji pla-

cówek oświatowych z innymi podmiotami kultury (organizacje pozarządowe, freelan-

cerzy, grupy oddolne etc.). Konieczne wydaje się zatem wdrożenie narzędzi wzajem-

nej komunikacji. 

Pokrewnym problemem jest brak jednolitego systemu informowania o ofercie z za-

kresu edukacji kulturowej. Informacje są rozproszone i często trudne do znalezienia, 



22 
 

nie można więc oczekiwać, aby nauczycielki i nauczyciele mieli pełną wiedzę o zaję-

ciach prowadzonych przez poszczególne podmioty. W tej sytuacji wskazane byłoby 

stworzenie zintegrowanej bazy dostępnych (odpowiednio skatalogowanych) ofert.  

Oprócz barier zewnętrznych można wskazać ograniczenia wewnętrzne, które rzutują 

na współpracę oświaty i kultury. I tak, przedstawiciele i przedstawicielki tego drugiego 

obszaru zwracają uwagę na zakres zadań stojących przed instytucjami kultury – dzia-

łania z obszaru edukacji kulturowej często stanowią niewielką jego część. Z kolei na-

uczyciele i nauczycielki sygnalizują, że podstawa programowa, kolokwialnie mówiąc 

jest „przeładowana” wiedzą, a prowadzenie zajęć poza szkołą bywa z wielu względów 

utrudnione. Na przeszkodzie stoją takie czynniki jak obawa przed niezrealizowaniem 

podstawy programowej czy trudności z wygospodarowaniem odpowiedniej ilości 

czasu (liczby godzin lekcyjnych niezbędnych do odbycia wizyty w instytucji kultury czy 

innym podmiocie z ofertą edukacyjną). Z powyższych zastrzeżeń wynika, że udział w 

warsztatach poza szkołą jest często traktowany jako aktywność dodatkowa, niezwią-

zana z podstawą programową. Tymczasem tego rodzaju zajęcia w większości przy-

padków wpisują się w tę podstawę, a udział w nich mógłby z powodzeniem urozmaicić 

szkolną codzienność. 

Na podstawie powyżej przytoczonych stwierdzeń można by odnieść wrażenie, że kul-

tura i edukacja funkcjonują niejako obok siebie. Wydaje się, że nie jest to tylko kwestia 

braku dialogu pomiędzy ich przedstawicielkami i przedstawicielami. Można sądzić, że 

problem ma naturę systemową, a do jego rozwiązania niezbędna byłaby głębsza in-

terwencja. Można jednak starać się złagodzić jego skutki, np. poprzez wypracowanie 

wspólnych standardów działania i wspólnej oferty – w obowiązujących ramach. W pro-

ces planowania warto w jakimś zakresie włączyć uczennice i uczniów. Warto też pro-

mować ideę edukacji kulturowej wśród dyrektorów i dyrektorek szkół.  

Oprócz problemów związanych z integracją środowisk oświaty i kultury, w trakcie dia-

gnozy stwierdzono braki w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, zarówno 

w szkołach, jak i poza nimi. Środowisko oświaty zwracało uwagę, że jej jakość w po-

szczególnych szkołach jest bardzo zróżnicowana. Nauczycielki i nauczyciele przed-

miotów artystycznych sygnalizowali, że – z braku lepszych narzędzi – lekcje prowadzą 

z reguły w oparciu o podręczniki, w rezultacie tłumiąc potencjał twórczy uczennic 

i uczniów, zamiast go rozwijać. Obecnie brakuje jednak przestrzeni, w której można by 

było wymieniać się dobrymi praktykami czy projektować działania, które poprzez swą 

innowacyjność podniosłyby jakość tego rodzaju edukacji, podwyższając tym samym 

atrakcyjność i rangę przedmiotów artystycznych. Zwrócono także uwagę na czynnik 
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ludzki, bowiem bardzo dużo zależy od świadomości oraz gotowości kadry: nauczycie-

lek i nauczycieli, dyrektorek i dyrektorów, do podejmowania działań z zakresu edukacji 

kulturowej. 

W kontekście edukacji artystycznej zauważono, że potencjał przestrzeni placówek 

oświatowych nie jest w pełni wykorzystywany. Brakuje miejsc twórczych (z profesjo-

nalnym sprzętem), pozwalających na realizację i późniejszą prezentację efektów dzia-

łań artystycznych uczennic i uczniów. Warto dodać, że takie miejsca mogłyby pełnić 

szerszą funkcję, np. przestrzeni dla społeczności lokalnych, gdzie można by organizo-

wać twórcze spotkania z nauczycielami, rodzicami, artystami itd. 

Jeżeli chodzi o instytucje kultury, to wydaje się, że ich oferta nie jest zbyt bogata w za-

jęcia ukierunkowane na kompleksowe uczestnictwo w procesie twórczym. Tego ro-

dzaju działania są tymczasem kluczowym elementem kształtowania świadomego od-

biorcy sztuki. Z tego względu warto byłoby dać dzieciom i młodzieży (wszystkim, nie 

tylko tym szczególnie uzdolnionym) szansę współtworzenia konkretnego projektu ar-

tystycznego (np. spektaklu, który zostałby później wystawiony). Dziecko nie musiałoby 

tu być aktorem, mogłoby tworzyć muzykę, scenografię etc. Ważne, żeby w pełni 

uczestniczyło w procesie twórczym, osobiście go doświadczało. 

Na koniec należy zaznaczyć, że w Gdańsku funkcjonują różnorodne sieci i grupy nau-

czycielek i nauczycieli, które intensywnie pracują, między innymi na rzecz zwiększenia 

innowacyjności działań z zakresu edukacji kulturowej. Ich potencjał należy niewątpli-

wie rozwijać, zważywszy że świadomość znaczenia edukacji kulturowej w środowisku 

oświaty jest zróżnicowana.  

WSPIERANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W DZIAŁANIACH ODDOLNYCH 

Gdańsk jest miastem, które charakteryzuje mocne zróżnicowanie na poziomie lokal-

nym i gdzie można zaobserwować dwa skrajne bieguny: dzielnice, które są wręcz 

przesycone obecnością podmiotów i działań, oraz takie lokalizacje, w których brakuje 

przestrzeni czy osób zaangażowanych w lokalną działalność kulturalną. Dodatkowo, 

niektóre dzielnice są mocno zróżnicowane wewnętrznie. Bariery i potrzeby nie są 

wspólne dla poszczególnych lokalizacji, dlatego też realizowanie takich samych dzia-

łań bez uwzględnienia lokalnego kontekstu byłoby nieadekwatne i mogłoby być niee-

fektywne. Bez szczegółowych informacji na temat poszczególnych specyfik lokalnych, 

które można pozyskiwać poprzez realizację badań, tworzenie dobrej oferty kulturalnej, 

która byłaby na najwyższym poziomie, jest mocno utrudnione. Przedstawicielki i przed-
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stawiciele podmiotów realizujących działania głównie na poziomie lokalnym mają więk-

szą możliwość i lepsze warunki do tworzenia głębszych relacji z mieszkankami i miesz-

kańcami Gdańska, a także diagnozowania ich potrzeb. To właśnie te osoby zazwyczaj 

znają osobiście swoje odbiorczynie i swoich odbiorców, przez co już na wstępie mają 

z nimi bliższe relacje niż podmioty kultury, które działają na skalę miejską, regionalną, 

ogólnopolską czy międzynarodową. Osoby pracujące lokalnie są często dużym wspar-

ciem w procesie tworzenia się wspólnot na najniższym poziomie (ulica, osiedle, dziel-

nica). Są także ważnym ogniwem w procesie budowania kompetencji do uczestnictwa 

w kulturze, przygotowania do odbioru kultury, edukacji obywatelskiej czy też przeciw-

działania problemom społecznym. 

Piętnaście procent mieszkańców miasta jako barierę w uczestniczeniu w kulturze 

wskazuje brak odpowiednich kompetencji, natomiast spory odsetek gdańszczanek 

i gdańszczan jest w ogóle wykluczony z uczestnictwa. Są to głównie osoby częściowo 

wykluczone społecznie z powodu wieku, dziedziczonej biedy albo braku świadomości 

i/lub niewykształconych własnych potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze. 

Podmioty, które działają lokalnie, są w stanie szybciej wskazać takie osoby czy grupy, 

a następnie dotrzeć do nich z odpowiednimi działaniami. 

Często jednak podmioty i osoby działające lokalnie nie mają wystarczającego wspar-

cia, aby w sposób systematyczny, długofalowy i profesjonalny realizować działania dla 

społeczności lokalnych i wspólnie z nimi (z uwzględnieniem zróżnicowania poszcze-

gólnych dzielnic Gdańska). Lokalni liderzy i lokalne liderki nierzadko sygnalizują brak 

narzędzi do aktywnego włączania społeczności w tworzenie lokalnej oferty kulturalnej 

oraz brak poczucia wśród mieszkanek i mieszkańców realnego wpływu na tę ofertę.  

Z drugiej strony, oferta działających lokalnie podmiotów często się pokrywa i jest zbyt 

mało zróżnicowania. Istnieje konieczność większego jej dopasowania – w zakresie do-

stępności przestrzennej i kosztowej – do określonych potrzeb uczestniczek i uczestni-

ków kultury, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, seniorów, osób z niepełnosprawno-

ściami czy turystów.  

Zauważalny jest tu brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy szkołami, instytucjami 

kultury i organizacjami pozarządowymi itd. – również z tymi, które działają na większą 

skalę. Tymczasem odpowiednia współpraca mogłaby nie tylko wpłynąć na wzbogace-

nie oferty, ale i sprawić, aby działania, które obecnie są skumulowane w Śródmieściu, 

trafiły do poszczególnych dzielnic.  
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Mówiąc o dostępności kultury poza centrum miasta, trzeba podkreślić, że jest ona 

szczególnie ograniczona na jego obrzeżach (niedogodności komunikacyjne, brak pod-

miotów realizujących działania z zakresu edukacji kulturowej). W tym kontekście warto 

rozważyć możliwość gościnnego prezentowania tam wydarzeń czy projektów, a także 

wizyt twórców w tych rejonach. 

Na koniec trzeba stwierdzić, że twórcy i artyści lokalni także nie są w pełni wspierani. 

Mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, w tym do przestrzeni publicznej, 

co zmniejsza ich szanse na zaangażowanie się w działania na rzecz społeczności lo-

kalnych. Warto byłoby zatem zwiększyć wysiłki w kierunku poszukiwania przestrzeni 

na potrzeby tej grupy, ale także w kierunku wyszukiwania nowych autorów i talentów, 

ciekawych pomysłów i stylów. Wszystkie te działania powinny być wzmocnione o ele-

ment edukacyjny, w celu wyjaśnienia mieszkankom i mieszkańcom dzielnic, jaki wpływ 

może mieć kultura i sztuka, w tym samodzielna realizacja działań twórczych, na po-

lepszenie ich jakości życia dzięki zdobywaniu nowej wiedzy czy rozwijaniu kompeten-

cji. 

Ważnym partnerem dla Programu mogą tu być Rady Dzielnic. Ich członkinie i człon-

kowie są najbliżej mieszkanek i mieszkańców, znają ich potrzeby oraz lokalny kon-

tekst. Obecnie podczas spotkań Rad Dzielnic kwestie kultury są poruszane sporadycz-

nie. Warto byłoby w tej sytuacji rozważyć powołanie wewnątrz samych Rad osób od-

powiedzialnych za kwestie związane z kulturą i edukacja kulturową na poziomie dziel-

nicy. Takie osoby współpracowałyby z lokalnymi liderami, a także zbierały pomysły 

dotyczące działań kulturalnych w danej dzielnicy. 

Warto także wspomnieć, że domy sąsiedzkie oraz domy kultury, poprzez swoją dzia-

łalność mogą wspierać i rozwijać społeczności lokalne oraz inicjatywy oddolne przez 

nie realizowane. Ważnym narzędziem aktywizującym grupy nieformalne mogą być 

także Gdańskie Fundusze (na przykład senioralny i sąsiedzki). Ten fragment rzeczy-

wistości jednak nie był dokładnie badany i warto przyjrzeć się jego potencjałowi w przy-

szłości. 
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ZACHĘCANIE MIESZKAŃCÓW DO KORZYSTANIA Z OFERTY PODMIOTÓW 

KULTURY I AKTYWNEGO WŁĄCZANIA SIĘ W DZIAŁALNOSĆ KULTURALNĄ I 

WSPÓŁDZIAŁANIA 

Podobnie jak wiele innych miast, Gdańsk boryka się z problemem niezadowalającego 

uczestnictwa mieszkanek i mieszkańców w życiu kulturalnym – szczególnie w ofercie 

kulturalnej wspieranej ze środków publicznych, ale, jak można podejrzewać, nie tylko. 

Problem ten nie został, co prawda wnikliwie przebadany 

w przestrzeni gdańskiej, można się tu jednak odwołać 

do badań i doświadczeń różnorodnych podmiotów z ca-

łej Polski. Wiele z nich ma podobny problem i wciąż pró-

buje odpowiedzieć sobie na pytania, jak realizować 

działania ukierunkowane na wzrost uczestnictwa w kul-

turze, w jaki sposób pozyskać nowe uczestniczki i no-

wych uczestników, jak tworzyć ofertę, aby zaangażo-

wać i włączyć mieszkanki i mieszańców w swoje działa-

nia.  

Oczywiście, zobrazowany problem wykracza poza ramy 

edukacji kulturowej – jest często kwestią zmiany systemowej, za którą odpowiadają 

różnorodni „gracze” obecni na gdańskiej scenie kulturalnej. Na przestrzeni ostatnich 

lat podmioty kultury zetknęły się z nowym pojęciem – „poszerzanie pola kultury”. W 

jego kontekście coraz większego znaczenia nabiera edukacja kulturowa, postrzegana 

jako antidotum na niskie uczestnictwo w kulturze. Angażowanie widza, publiczności 

czy społeczności – uczestniczek i uczestników, a także tworzenie odpowiedniej prze-

strzeni do współtworzenia oferty, staje się priorytetem. 

Wśród tych nowych idei i podejść niektóre podmioty kultury mogą się czuć zagubione. 

Wielu z nich towarzyszą liczne pytania: jaka powinna być rola uczestniczek i uczestni-

ków jako faktycznych podmiotów procesu poszerzenia? Czy otwarcie się instytucji na 

nowe modele uczestnictwa nie odbędzie się kosztem jakości oferty kulturalnej? Jak 

poradzić sobie z nadmiarem zadań i przerostem oczekiwań́ wobec sektora? Jak reali-

zować działania, by były zgodne z potrzebami naszych potencjalnych uczestniczek i 

uczestników? 

W odpowiedzi środowisko edukacji kulturowej zwraca uwagę na rolę strategicznego 

podejścia do kwestii publiczności. Jej rozwój powinien zakładać stałą współpracę dy-

rekcji, działu programowego, działu edukacji i działu marketingu, promocji/komunikacji 

Rola poszerzania pola kultury i spę-

dzaniu czasu wolnego to narzędzia, 

które w znacznej mierze przyczy-

niają się do szerszego uczestnictwa 

mieszkańców w kulturze. Ważne 

jest, by dostosowywać ofertę do re-

alnych potrzeb mieszkańców, tak by 

angażowali się czynnie we współ-

tworzenie działań kulturalnych. (KO-

MENTARZ OSOBY PRACUJĄCEJ W RA-

MACH LABORATORIUM EDUKACJI KUL-

TUROWEJ) 
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w tworzeniu propozycji programowych. Dzięki takiemu podejściu jest szansa na realną 

integrację wszystkich działań oraz kompleksowe myślenie o publiczności i stawianie 

jej w centrum działalności. Edukacja kulturowa odgrywa w tym procesie kluczową rolę, 

jako długofalowe narzędzie nawiązywania relacji z uczestniczkami i uczestnikami. 

Wypracowanie odpowiednich rozwiązań wedle nowych wytycznych nie jest proste – 

zależy, między innymi, od specyfiki działalności danego podmiotu, zaangażowania ca-

łej kadry we wdrożenie zmian, gotowości do zmian systemowych, ale również dobrej 

znajomości swoich uczestniczek i uczestników. Tymczasem podmiotom kultury, a 

przede wszystkim instytucjom brakuje takiej wiedzy. Trudno im określić, kim są, jak 

spędzają czas czy skąd pochodzą ich uczestniczki i uczestnicy. Nie do końca też wie-

dzą, jak dotrzeć do nie-uczestników i sprawić, żeby zaczęli oni korzystać z oferty. 

Jak wynika z analizowanych przez nas badań, działalność edukacyjna instytucji samo-

rządu terytorialnego jest oceniana wysoko. Równie wysokie są kwalifikacje pracowni-

ków tego obszaru. A jednak działalność z zakresu edukacji kulturowej napotyka wiele 

przeciwności oraz przejawów niezrozumienia: niedobór kadr, niski i niedoszacowany 

budżet, problemy lokalowe etc. Wprowadzenie systemu nagród lub innych narzędzi 

motywacji mogłoby bardziej mobilizować środowisko edukacji kulturowej do działania 

oraz zapewnić edukacji silniejsze umocowanie w polityce instytucji. 

Dostrzega się także potrzebę nieustającego podnoszenia kompetencji pracowniczek 

i pracowników podmiotów kultury, animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów. 

Szczególnie artystów – edukatorów, którzy często polegają na swojej intuicji i nie zaw-

sze posiadają odpowiednie kompetencje (np. przygotowanie pedagogiczne) i narzę-

dzia do realizowania działań edukacyjnych. Ich działalność w obszarze edukacji kultu-

rowej jest tymczasem bardzo istotna – bezpośredni kontakt z twórczynią czy twórcą 

jest nieoceniony w procesie edukacji. Ważne, aby był to kontakt z osobą kompetentną, 

to jest dobrze przygotowaną do roli edukatora/edukatorki. Potrzebują więc oni szkolić 

się też z zakresu umiejętności miękkich, odpowiednich dla metod, które stosują w swo-

jej pracy animacyjnej. Kompetencje niezbędne dla prowadzenia tego rodzaju działal-

ności są specyficzne – każda osoba (artystka i artysta, animatorka i animator itd.) pro-

wadząca działalność edukacyjną powinna wiedzieć, jak edukować, żeby trafić do danej 

grupy: jak współpracować z osobami w różnym wieku, jak prowadzić zajęcia dla osób 

z niepełnosprawnościami, etc. 

W kontekście zachęcania różnych grup społecznych do większego angażowania się 

w działania kulturalne trzeba wspomnieć, że ważnym dla uczestnictwa w kulturze jest 
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nie tylko odbiór treści, ale także umiejętność jej interpretacji. Kompetencje uczestni-

czek i uczestników są w tym względzie zróżnicowane, a im niższe one są, tym większe 

jest ryzyko wykluczenia. Dlatego warto systematycznie zwiększać zdolność mieszka-

nek i mieszkańców Gdańska do samodzielnej analizy i interpretacji różnorodnych „tek-

stów kultury”. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że niektóre gdańskie podmioty posiadają zasoby, 

które są lub mogłyby być wykorzystywane do celów edukacyjnych (publikacje, utwory 

literackie, filmy, nagrania muzyczne, słuchowiska, dzieła plastyczne itp.). Mają one 

także wiedzę, na jakich zasadach te zasoby wykorzystywać, aby było to zgodne z pra-

wem autorskim. Mają również dostęp do zasobów w sieci i umiejętności ich wyszuki-

wania. Brakuje jednak jednej bazy, gdzie tego rodzaju zasoby można by było sobie 

nawzajem udostępniać, a także wymieniać informacjami na ich temat. 

POTRZEBY OKREŚLONE W PROGRAMIE OPERCYJNYM KULTURA I CZAS 

WOLNY, PROGRAMIE OPERACYJNYM EDUKACJA ORAZ PROGRAMIE OPERA-

CYJNYM INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 

W celu dookreślenia kierunków prac Laboratorium Edukacji Kulturowej odwołano się 

także do zapisów Programów Operacyjnych, w których określone zostały najpilniejsze 

potrzeby. Zgodnie z treścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny ich lista jest 

następująca: 

 Włączenie mieszkańców we współtworzenie kultury w mieście poprzez współ-

organizowanie wydarzeń i angażowanie się w inicjatywy kulturalne; 

 Wypełnienie białych plam na kulturalnej mapie miasta poprzez tworzenie no-

wych miejsc zaangażowanych w działalność kulturalną lub otwartych na aktyw-

ność kulturalną; 

 Poszerzanie pola kultury winno odbywać się przy większym wykorzystaniu za-

sobów takich jak: świetlice, szkoły, biblioteki, kluby, kawiarnie, lokale komu-

nalne, ale też przestrzenie publiczne (jako sceny wydarzeń, centra aktywizacji, 

miejsca spotkań twórczych, pracownie czy galerie), internet; 

 Poprawie ulec powinna dostępność do instytucji kulturalnych i ich jakość; 

 Powinno się zwiększać rolę kultury w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz 

wypracować ofertę edukacyjną wzmacniającą kompetencje. Ta winna być skie-

rowana do wszystkich grup wiekowych; 
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 Systemem kształtowania odpowiednich kompetencji powinni zostać objęci 

także animatorzy i liderzy – bez ich wsparcia proces włączania mieszkańców 

w aktywne życie kulturalne będzie znacznie utrudniony; 

 Stworzenie systemu wsparcia dla twórców i artystów: zapewnienie odpowied-

nich warunków rozwoju, w wymiarze materialnym (lokale, niezbędny sprzęt, 

programy rezydencjalne), jak i niematerialnym (promocji twórczości, sieciowa-

nia, wyposażania w niezbędne, pozaartystyczne kompetencje: biznesowe, 

prawne, społeczne), ale też ram czy rozwiązań pozwalających na aktywne włą-

czenie w działania na rzecz mieszkańców i wspólnie z nimi; 

 Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom występującym w obecnym procesie 

wspierania twórców: uzależnieniu od wsparcia publicznego czy też brakowi 

przejrzystych mechanizmów mecenatu prywatnego i małej stabilności otrzymy-

wanego wsparcia; 

 „Opakowanie” potencjału kulturalnego i turystycznego Gdańska w odpowiednie 

produkty kulturalne i turystyczne budujące markę Gdańska na zewnątrz; 

 Stworzenie katalogu atrakcyjnych produktów kulturowych i turystycznych, dba-

łość o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Gdańska, a także stwo-

rzenie i realizacja spójnej strategii promocji miasta, wykorzystującej wypraco-

waną markę, strategiczne obszary kultury, bogactwo dziedzictwa kulturowego, 

instytucje kultury i znanych gdańskich twórców; 

 Wzmacnianie obecności i znaczenia gdańskiej kultury w życiu gospodarczym – 

otwieranie się instytucji kultury na działania o charakterze gospodarczym, 

zwiększenie atrakcyjności miejskiej kultury dla turystów, rozwój przemysłów 

kreatywnych, a także zwiększenie udziału sektora prywatnego w systemie 

wspierania kultury; 
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 Tworzenie ofert całorocznych, a nie skoncentrowanych na letnim sezonie tury-

stycznym; 

 Zwiększenie współudziału mieszkańców w szeroko 

rozumianej ofercie spędzania czasu wolnego, a 

także aktywnym działaniu na rzecz zmian w mieście 

i współdecydowaniu o zagospodarowaniu miejskiej 

przestrzeni publicznej (zwiększanie uczestnictwa 

gdańszczan w kulturze jest też stymulowane przez 

działania rozwijające kompetencje kulturowe i kultu-

ralne, czyli edukację kulturową adresowaną do róż-

nych grup odbiorców). 

Zgodnie z treścią Programu Operacyjnego Edukacja lista potrzeb, które mogą się 

także odnosić do edukacji kulturowej, jest następująca: 

 Zapewnienie równego startu edukacyjnego i powszechnego dostępu do wyso-

kiej jakości usług instytucji opiekuńczych i edukacyjnych na różnych poziomach 

kształcenia przez całe życie leży u podstaw polityki edukacyjnej miasta Gdań-

ska odpowiadającej na potrzeby każdego mieszkańca; 

 Wprowadzenie nauczania zróżnicowanego i pełną indywidualizację kształcenia, 

która uwzględnia dostosowanie treści, form i metod przekazu do tempa pracy 

i stylu uczenia się osoby; 

 Zbudowanie narzędzi i procesów oraz poprawianie warunków organizacyjnych, 

wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych, w szczególności dzieci 

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach gdańskiego 

systemu edukacji; 

 Poprawa warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego sys-

temu edukacji, wychowania i opieki. Nauczyciel powinien nieustannie rozwijać 

kompetencje zawodowe, w tym psychologiczne, diagnostyczne, umiejętności 

pomiaru osiągnięć uczniów oraz wspierania ich w wyborze indywidualnej ścieżki 

rozwoju osobistego; 

 Wzmocnienie dialogu społecznego w sferze edukacji, w tym przede wszystkim 

włączenie rodziców i społeczności lokalnych w działania służące rozwojowi pla-

cówek; 

 Wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę, doświadczenie oraz kapitał relacji, 

tak by wykreować mechanizmy radzenia sobie w życiu. Poprzez rozwój umie-

jętności społecznych, komunikacyjnych, pracę w grupie, pracę metodą projektu, 

Aby efektywnie zwiększać uczest-

nictwo gdańszczan w kulturze 

działania powinny lepiej odpowia-

dać na realne potrzeby kulturalne 

mieszkańców. Ważne są badania, 

wywiady środowiskowe, konsulta-

cje, szkolenia dla lokalnych działa-

czy, granty dla grup nieformalnych 

itp. 
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pokazywanie wolontariatu jako sposobu na rozwój czy warsztaty dzieci i mło-

dzież winni wzmacniać poczucie własnej wartości i wartości kontaktów z drugim 

człowiekiem; 

 Wzmocnienie roli najbliższego otoczenia ucznia w kształtowaniu ścieżki roz-

woju osobistego, udoskonalenie systemu odkrywania własnego potencjału, 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przezwyciężanie barier 

i rozwijania talentów, kształtowanie postaw młodych gdańszczan i zwiększenie 

zaangażowania podmiotów zewnętrznych w proces rozwijania kompetencji 

uczniów; 

 Nieustanne rozwijanie kompetencji zawodowych to odpowiedź na wyzwania 

globalne związane ze starzeniem się społeczeństwa, zmianą charakteru pracy 

i stylu życia, przemianami społecznymi i technologicznymi; 

 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, co również zakłada uświada-

mianie i rozbudzanie potrzeb osób w każdym wieku. 

Zgodnie z treścią Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywa-

telska lista potrzeb, które mogą się także odnosić do edukacji kulturowej, jest nastę-

pująca: 

 Rozwinięcie i uspójnienie systemu usług społecznych służących rozwojowi oso-

bistemu i rodzinnemu, służących budowaniu kapitału ludzkiego oraz społecz-

nego. Usługi społeczne, dzięki którym osiągany będzie wzrost poziomu kapitału 

ludzkiego i społecznego, to między innymi działania w obszarach: edukacji ( w 

szczególności edukacji nieformalnej), a także kultury jako narzędzia animacji i 

integracji; 

 Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kreowaniu polityk miejskich, które 

prowadzić ma do współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy; 

 Zwiększenie roli wolontariatu jako aktywności społecznej rozumianej jako zaan-

gażowanie w działania realizujące hobby gdańszczan i gdańszczanek, dające 

możliwość rozwijania pasji i zainteresowań; 

 Wspieranie rozwoju i profesjonalizacja organizacji pozarządowych m.in. podno-

szenie kompetencji kadry zarządzającej i specjalistów w poszczególnych ob-

szarach działań organizacji pozarządowych, wprowadzenie nowoczesnych me-

tod i technik zarządzania, indywidualizacja wsparcia organizacji oraz budowa-

nie trwałych relacji w partnerstwach międzysektorowych; 
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 Mobilizowanie osób i grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym do aktywności i uczestnictwa w edukacji, kulturze, życiu lokalnym. Pa-

miętać należy, iż proces włączania i uczestnictwa stanie się skuteczny, jeśli 

sami włączani będą także ten proces kreować.  

   

5. WARTOŚCI, ZASADY, WIZJA, MISJA 

Strukturalne elementy programu: wartości, zasady, wizja i misja, obszary strategiczne, 

cele strategiczne, zadania, działania oraz wskaźniki realizacji Gdańskiego Programu 

Edukacji Kulturowej, są efektem partycypacyjnych prac gdańskiego środowiska edu-

kacji kulturowej z ekspertkami i ekspertami zewnętrznymi. Na każdym etapie prac 

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska byli stawiani w centrum uwagi, aby w finalnym efek-

cie wypracowane działania zaspokajały różnorodne potrzeby, podejścia, style życia i 

formy spędzania czasu wolnego.  

Prezentowane wartości i zasady są wspólne dla całego środowiska edukacji kulturowej 

i wyznaczają ramy działań, które będą realizowane poprzez Gdański Program Edukacji 

Kulturowej. Należy dążyć do tego, aby każda osoba zaangażowana w tworzenie dzia-

łań z zakresu edukacji kulturowej kierowała się nimi w swojej działalności. 

 

WARTOŚCI 

WOLNOŚĆ: wyboru, działania, tworzenia, (dobrowolność) uczestnictwa 

SZACUNEK: dla indywidualnych odczuć, poglądów, postaw, wyborów, zachowań, 

działań, stylów życia, zdolności rozumienia i przyswajania, poziomu kompetencji spo-

łecznych i kulturowych oraz wszelkich różnic 

RÓŻNORODNOŚĆ: ludzi, środowisk, miejsc, tożsamości, zainteresowań, talentów, 

dziedzin kultury i sztuki, form i stylów działania, metod, narzędzi, działań kulturalnych, 

społecznych i obywatelskich 

WSPÓLNOTOWOŚĆ: poczucie zakorzenienia i przynależności do miejsca zamiesz-

kania i/lub działania; poczucie wspólnoty i wzajemnego wsparcia ludzi i/lub instytucji; 

wewnętrzna integracja w celu realizacji wspólnych celów; jedność w różnorodności 

RÓWNOŚĆ: dostępu do kultury; dostępu do podnoszenia swoich kompetencji (kultu-

rowych, społecznych, zawodowych) 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ: za przekazywanie wiedzy z zakresu historii, kultury i sztuki; 

za kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia i odbioru sztuki; za kształtowanie 

postawy twórczej i obywatelskiej; za współtworzenie i współrealizację działań z za-

kresu edukacji kulturowej 

ZASADY 

OTWARTOŚĆ/DOSTĘPNOŚĆ: jesteśmy otwarci na różne potrzeby; na zmiany; na 

realizowanie działań w sposób innowacyjny; działamy na rzecz usunięcia barier w do-

stępie do kultury (architektonicznych, informacyjnych/ komunikacyjnych itp.); przeciw-

działamy wykluczeniu; uczymy szacunku wobec tego, co inne; wspieramy różnorod-

ność 

WSPÓŁPRACA: współpracujemy, nie konkurujemy; współpracujemy ze sobą w opar-

ciu o zasady otwartości i dialogu; zapraszamy do współpracy różnorodne podmioty 

oraz społeczności lokalne; stwarzamy warunki do tego, aby mieszkanki i mieszkańcy 

mogli wspólnie realizować własne, oddolne inicjatywy 

ŁĄCZENIE: łączymy się w małych i dużych sieciach, zarówno we własnym środowisku, 

jak i w poprzek środowisk; łączymy dziedziny, style pracy, metody i narzędzia, w celu 

realizacji zadań w sposób bardziej twórczy i efektywny 

WZAJEMNE WSPARCIE: dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i zasobami; wzajem-

nie się motywujemy; wspólnie szukamy rozwiązań bieżących i strukturalnych proble-

mów 

LOKALNOŚĆ: wspieramy społeczności lokalne oraz działania realizowane z uwzględ-

nieniem specyfiki danego obszaru/lokalnego kontekstu (w tym tożsamości lokalnej); 

dbamy o równowagę pomiędzy działaniami lokalnymi a ogólnomiejskimi 

DOŚWIADCZANIE: stwarzamy warunki do osobistego przeżywania zjawisk kultural-

nych i artystycznych – doświadczania będącego źródłem wiedzy oraz impulsem do 

refleksji i tworzenia własnych interpretacji; dajemy sobie przyzwolenie na eksperymen-

towanie, przekraczanie własnych granic, wychodzenie poza strefę komfortu w celu 

osiągnięcia zmiany 

JAKOŚĆ/EFEKTYWNOŚĆ: działania realizujemy w sposób staranny i rzetelny, przed-

kładając jakość nad ilość; dbamy o realizację założonych celów, mając na uwadze 

rezultaty zarówno ilościowe, jak i jakościowe 
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CIĄGŁOŚĆ/ELASTYCZNOŚĆ: działamy w oparciu o dokument, którego realizacja jest 

weryfikowana na drodze cyklicznej ewaluacji 

TRANSPARENTNOŚĆ: działamy w oparciu o jasne i zrozumiałe zasady 

WIZJA 

Dzięki kulturze gdańszczanki i gdańszczanie zmieniają na lepsze siebie i otaczający 

świat. 

MISJA 

Misją GPEK jest działać na rzecz tego, aby gdańszczanki i gdańszczanie uczestniczyli 

w kulturze i życiu społecznym w sposób dobrowolny, świadomy i aktywny; aby anga-

żowali się w działania kulturalne, lokalnie je współtworząc; aby mieli równy dostęp do 

oferty kulturalnej, tworzonej odpowiedzialnie i z poszanowaniem różnorodnych po-

trzeb, przez kompetentne osoby. 

OBSZARY STRATEGICZNE 

Prezentowane obszary były wynikiem skrupulatnych prac osób działających w Labo-

ratorium Edukacji Kulturowej oraz wspierających ich ekspertek i ekspertów. Zawierają 

one najważniejsze kierunki zmian, które należy wdrożyć. 

ŚRODOWISKO EDUKACJI KULTUROWEJ 

podnoszenie kompetencji – zwiększanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, kształtowa-

nie postaw oraz wzmacnianie motywacji i potencjału środowiska edukacji kulturowej; 

stwarzanie warunków do godnej pracy i możliwości realizacji działań na rzecz miesz-

kanek i mieszkańców Gdańska; kształcenie nowej kadry 

WŁĄCZANIE/AKTYWIZACJA 

angażowanie mieszkanek i mieszkańców w działania; dawanie im możliwości 

(współ)tworzenia i realizowania własnych inicjatyw; stwarzanie warunków do tego, aby 

osoby, które nie uczestniczą, mogły i chciały włączyć się w działania; działanie na 

rzecz włączenia (się) osób z grup wykluczonych (społecznie, ekonomicznie, geogra-

ficznie itp.) 

TWÓRCZOŚĆ 

kształtowanie postaw twórczych, dzięki którym mieszkanki i mieszkańcy Gdańska 

będą mieć poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą ich rzeczywistość; mapowa-

nie, sieciowanie i wymiana potencjału twórczego mieszkanek i mieszkańców Gdańska 



35 
 

 

 

ZASOBY 

stałe zwiększanie środków finansowych i zasobów, stałe ułatwianie dostępu do nich; 

stałe zwiększanie dostępności do zasobów kultury (w tym zasobów cyfrowych) dla 

mieszkanek i mieszkańców Gdańska; mapowanie, sieciowanie i wymiana zasobów 

pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie GPEK 

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI 

informowanie o tym, czym jest edukacja w obszarze kultury; o tym, jak wpływa ona na 

kształtowanie się jednostki i społeczeństwa; o tym, w jaki sposób może być przydatna 

w działalności instytucji, organizacji itd.; edukowanie różnorodnych środowisk: za-

równo pracowniczek i pracowników różnych podmiotów, jak i mieszkanek i mieszkań-

ców Gdańska. 

6. CELE STRATEGICZNE, ZADANIA, DZIAŁANIA I WSKAŹNIKI 

Ta część dokumentu stanowi bazę potrzebną do tworzenia konkretnych projektów 

działań. Każdy cel strategiczny zawiera listę zadań oraz działań, które są niezbędne 

do jego realizacji. Do każdego działania stworzono wskaźniki, które określają stopień 

ich realizacji. 

Proces wdrażania działań programowych będzie obejmował cztery lub pięć etapów: 

opracowanie planów wdrożeniowych, wypracowanie szczegółowych planów realizacji, 

wdrożenie, okres testowania (w wybranych przypadkach) oraz ewaluację. 

Program zawiera sześć celów strategicznych: 

1. Budowanie i wzmacnianie świadomości znaczenia i roli edukacji kulturowej; 

2. Zbudowanie zróżnicowanego, zintegrowanego, zmotywowanego środowiska 

działającego na rzecz edukacji kulturowej (środowiska edukacji kulturowej); 

3. Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji, wiedzy i zasobów, przydatnych 

do realizacji zadań z zakresu edukacji kulturowej; 

4. Podnoszenie kompetencji środowiska edukacji kulturowej; 

5. Stworzenie warunków do włączania różnych grup uczestniczek i uczestników w 

działania z zakresu edukacji kulturowej; 

6. Systemowe, regularne pozyskiwanie i analizowanie danych z zakresu edukacji 

0kulturowej. 
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Ze względu na charakter dokumentu Programu działania nie mogą być opisane bardzo 

szczegółowo, lecz mają stanowić kierunkowskazy dalszych rozwiązań. Należy jednak 

podkreślić, że każde działanie zostanie wypracowane w grupach roboczych, w wielu 

przypadkach również z udziałem mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Będzie to klu-

czowy etap realizacji każdego działania, który umożliwi wypracowanie solidnych pod-

staw, zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami osób zainteresowanych. Wdrażanie 

działań zakłada okres testowania, tak zwanego pilotażu, aby poznać ewentualne pro-

blemy i sprawdzić, czy wypracowane narzędzia funkcjonują sprawnie. Efektem pilo-

tażu będzie lista wniosków, na bazie których zostaną wdrożone zmiany. Niektóre z 

działań będą bardziej rozbudowane. W takich przypadkach zakłada się ich realizację 

poprzez poddziałania, które będą komplementarne. Niektóre działania mogą wydawać 

się zbieżne, lecz ich umieszczenie w różnych celach wynika bezpośrednio z charak-

teru ich realizacji (np. inna grupa odbiorców, inne formy realizacji). Należy również 

dodać, że działania, choć zapisane w innych zadaniach i celach, mogą być łączone w 

większe programy czy projekty. 

Warto podkreślić, że podczas prac nad tworzeniem planów wdrożeniowych każdego 

działania szczególną uwagę będzie się kierować w stronę dostępnego potencjału, czyli 

wszystkich zasobów materialnych i niematerialnych. Rozważna analiza tego, co jest 

dostępne, co już funkcjonuje i podjęcie próby wykorzystania tych zasobów umożliwi 

stworzenie planów działań, które w mniejszym stopniu będą obciążać budżet miasta. 

Nie oznacza to jednak, że w ramach Programu nie pojawią się działania, które będą 

wymagały finansowania działań od podstaw. Będą one otoczone szczególną uwagą, 

aby cały potencjał wynikający z pracy ludzkiej oraz środków finansowych przeznaczo-

nych na ich realizację został spożytkowany w jak najbardziej optymalny sposób. 

Sposób finansowania poszczególnych działań będzie również dostosowany do specy-

fiki każdego tematu. W trakcie prac nad planami wdrożeniowymi będą prowadzone 

szczegółowe analizy źródeł finansowania poszczególnych działań. Osoby odpowie-

dzialne za analizę źródeł dofinansowania będą także monitorować źródła finansowa-

nia zewnętrznego (prywatnego i publicznego – państwowego i zagranicznego). Jak już 

wcześniej wspomniano, w pracach nad tworzeniem planów będą uczestniczyć miesz-

kanki i mieszkańcy Gdańska oraz przedstawicielki i przedstawiciele środowiska edu-

kacji kulturowej. Z kolei na poziomie urzędowym zostaną wyznaczone następujące 

osoby: Koordynator GPEK – Biuro Prezydenta ds. Kultury, Specjalista do spraw edu-

kacji i Specjalista do spraw społecznych i obywatelskich – Wydział Rozwoju Społecz-

nego. 
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Stopień realizacji działań będzie określany dzięki wskaźnikom, które mają charakter 

ilościowy i jakościowy. Dopiero na etapie planów wdrożeniowych oraz szczegółowych 

planów realizacji poszczególnych działań będzie wiadomo, jaka jest wewnętrzna spe-

cyfika organizacji i skali przedsięwzięć. W celu określenia poziomu realizacji wskaźni-

ków jakościowych określone zostaną mierniki i zastosowane zostaną różnorodne me-

tody badawcze, dostosowane do wszystkich, wypracowanych elementów działań. 

Dokument zawiera także ogólne mierniki realizacji Programu, jako całości. Ta lista jest 

otwarta, a prace nad jej weryfikacją i usystematyzowaniem będą się odbywały w trak-

cie realizacji działań programowych. 

 

CEL 1. BUDOWANIE I WZMACNIANIE ŚWIADOMOŚCI ZNACZENIA I ROLI EDU-

KACJI KULTUROWEJ 

Stan aktywności w kulturze mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz świadomości 

roli kultury, jej funkcjonowania w życiu społecznym, nawyków i umiejętności korzysta-

nia z działań kulturalnych, nadal mogą budzić istotne zastrzeżenia. Dodatkowo świa-

domość znaczenia edukacji kulturowej w społeczeństwie, a nawet samym środowisku 

oświaty i kultury jest zróżnicowana. Brakuje przekazów dostosowanych do specyfiki 

różnorodnych grup/osób, informujących o znaczeniu i roli edukacji kulturowej oraz sa-

mej kultury. Brakuje również wspólnych dla wszystkich podmiotów standardów jakości 

działań realizowanych w obszarze edukacji kulturowej.  

 Powszechna świadomość znaczenia edukacji kulturowej jest niezbędna, aby 

działania z tego obszaru były bardziej doceniane. 

 Świadomość znaczenia edukacji kulturowej to wiedza na temat tego, czym ona 

jest i jakie korzyści przynosi różnym grupom interesariuszy. 

 Świadome środowisko edukacji kulturowej chętniej realizuje działania z zakresu 

edukacji kulturowej.  

 Świadomi odbiorcy i odbiorczynie chętniej uczestniczą w działaniach z zakresu 

edukacji kulturowej i podejmują aktywność w zakresie uczestnictwa w kulturze. 

 Świadome podmioty z potencjałem do prowadzenia działalności edukacyjnej 

chętniej angażują się w różnorodne działania na rzecz edukacji kulturowej. 

 

Zadanie 1.1. Upowszechnianie wiedzy o edukacji kulturowej, kulturze, sztuce i 

Programie. 
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D 1.1.1. Opracowanie odpowiednich (tj. dostosowanych do specyfiki różnych grup od-

biorców) przekazów informacyjnych na temat edukacji kulturowej oraz roli kultury i 

sztuki w rozwoju jednostki i społeczeństwa. 

D 1.1.2. Realizacja działań promujących Gdański Program Edukacji Kulturowej, skie-

rowanych do różnorodnych środowisk, w tym do mieszkanek i mieszkańców Gdańska. 

D 1.1.3. Stworzenie grupy ambasadorów Programu odpowiedzialnych za upowszech-

nianie wiedzy na temat edukacji kulturowej oraz Programu. 

D 1.1.4. Organizacja ogólnodostępnych i interdyscyplinarnych wydarzeń, takich jak se-

minaria, konferencje, fora, dedykowanych różnorodnym grupom i środowiskom, ukie-

runkowanych na upowszechnianie wiedzy o edukacji kulturowej oraz roli kultury i sztuki 

w rozwoju jednostki i społeczeństwa. 

 

WSKAŹNIKI 

1. Poziom wiedzy na temat znaczenia roli edukacji kulturowej, kultury i sztuki w 

rozwoju jednostki i społeczeństwa wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska 

oraz przedstawicielek i przedstawicieli środowiska edukacji kulturowej. 

2. Zasięg działań upowszechniających wiedzę o Programie, edukacji kulturowej 

oraz roli kultury i sztuki w rozwoju jednostki i społeczeństwa, dedykowanych 

różnorodnym środowiskom. 

3. Liczba działań upowszechniających wiedzę o Programie, edukacji kulturowej 

oraz roli kultury i sztuki w rozwoju jednostki i społeczeństwa, dedykowanych 

różnorodnym środowiskom. 

 

 

CEL 2. ZBUDOWANIE ZRÓŻNICOWANEGO, ZINTEGROWANEGO, ZMOTYWO-

WANEGO ŚRODOWISKA DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ EDUKACJI KULTURO-

WEJ (ŚRODOWISKA EDUKACJI KULTUROWEJ)  

Środowisko edukacji kulturowej w Gdańsku nie jest wystarczająco zintegrowane. Róż-

norodne podmioty działają w obszarze edukacji kulturowej, lecz funkcjonują one 

w sposób mało zsynchronizowany. Przedstawicielki i przedstawiciele tego środowiska 

nie znają siebie nawzajem, nie posiadają narzędzi do komunikacji, wymiany, doświad-
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czeń, potencjału etc. Skutkuje to osłabieniem ich zdolności do wspólnego przeciwsta-

wiania się trudnościom, kolektywnego rozwiązywania problemów, skutecznego współ-

działania. 

 Zróżnicowane, zintegrowane zmotywowane środowisko działające na rzecz 

edukacji kulturowej jest niezbędne, aby skutecznie realizować wspólne i jed-

nostkowe cele. 

 Środowisko zróżnicowane łączy różnorodne podejścia, formuły działania, me-

tody i narzędzia, osiągając efekt synergii w działaniu. 

 Środowisko zintegrowane zna się, wzajemnie wspiera, współpracuje, a nie kon-

kuruje, wymienia się informacjami. 

 Środowisko zmotywowane widzi sens swoich działań, ma poczucie sprawczo-

ści, czuje się docenione, wzajemnie się motywuje. 

 

Zadanie 2.1. Stworzenie warunków do poznawania się, integracji, wzajemnego 

wspierania, wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych przedsię-

wzięć (współdziałania) przez środowisko edukacji kulturowej. 

D 2.1.1. Mapowanie podmiotów i osób (wraz z informacją o obszarze ich działalności) 

realizujących działania z zakresu edukacji kulturowej. 

D 2.1.2. Mapowanie i docieranie do nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz nau-

czycieli podejmujących działania artystyczne i kulturalne w szkołach oraz utworzenie 

ich sieci. 

D. 2.1.3. Mapowanie artystów profesjonalnych i twórców amatorów, w tym pozyskiwa-

nie informacji o obszarze ich działalności oraz możliwościach współpracy w zakresie 

edukacji kulturowej. 

D 2.1.4. Mapowanie istniejących sieci formalnych i nieformalnych (w obszarze kultury, 

edukacji i innych), które swoim potencjałem mogą wzmocnić działania realizowane w 

obszarze edukacji kulturowej. 

D 2.1.5. Wypracowanie i wdrożenie wspólnego narzędzia (np. strony internetowej, wir-

tualnej platformy) komunikacji dla środowiska edukacji kulturowej umożliwiającego 

udostępnianie danych o podmiotach realizujących działaniach z zakresu edukacji kul-

turowej. 

D 2.1.6. Stworzenie sieci osób zaangażowanych w działania edukacyjne w instytu-

cjach kultury. 
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D 2.1.7. Stworzenie wspólnego kalendarza działań realizowanych, planowanych przez 

środowisko edukacji kulturowej. 

D 2.1.8. Organizowanie regularnych, ogólnodostępnych spotkań sieciująco-integrują-

cych w różnorodnych lokalizacjach, we współpracy z podmiotami działającymi na skalę 

lokalną (osiedlową, dzielnicową), ogólnomiejską, regionalną, ogólnopolską, międzyna-

rodową. 

D 2.1.9. Organizacja i realizacja wizyt studyjnych w podmiotach realizujących działania 

z zakresu edukacji kulturowej. 

D 2.1.10. Organizowanie regularnych spotkań o charakterze superwizji/grup wsparcia 

dla osób ze środowiska edukacji kulturowej. 

D 2.1.11. Wyłonienie liderów obszarowych ds. edukacji kulturowej na terenie całego 

Gdańska i utworzenie ich sieci. 

D 2.1.12. Wyznaczenie stref lokalnych – obszarów, składających się z sąsiadujących 

dzielnic (strefy działania Liderów obszarowych GPEK). 

D 2.1.13. Wyłonienie nauczycielek i nauczycieli GPEK oraz utworzenie ich sieci. 

D 2.1.14. Utworzenie sieci dyrektorek i dyrektorów instytucji kultury na rzecz edukacji 

kulturowej. 

D 2.1.15. Organizacja regularnych spotkań środowiska edukacji kulturowej z urzędni-

kami odpowiedzialnymi za ten obszar.  

D 2.1.16. Realizowanie cyklicznych, tematycznych spotkań, seminariów, konferencji 

oraz innych wydarzeń w obszarze edukacji kulturowej, organizowanych przez różno-

rodne podmioty ze środowiska edukacji kulturowej. 

D 2.1.17. Organizacja Forum Edukacji Kulturowej (cykliczne wydarzenie interdyscypli-

narne). 

D 2.1.18. Stworzenie uproszczonego systemu finansowania działań z zakresu eduka-

cji kulturowej, wpierającego działania partnerskie w obszarze edukacji kulturowej. 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Zadowolenie osób działających w obszarze edukacji kulturowej z warunków 

funkcjonowania ich środowiska. 

2. Poziom integracji środowiska edukacji kulturowej. 

3. Poziom znajomości swojego środowiska wśród przedstawicielek i przedstawi-

cieli środowiska edukacji kulturowej. 



41 
 

4. Liczba podmiotów i osób realizujących działania z zakresu edukacji kulturo-

wej. 

 

Zadanie 2.2. Poszerzanie środowiska edukacji kulturowej o podmioty i osoby 

posiadające potencjał do podejmowania działań w tym obszarze. 

D 2.2.1. Wypracowanie i wdrożenie mechanizmu identyfikowania i angażowania pod-

miotów i osób posiadających potencjał do realizowania działań w zakresie edukacji 

kulturowej; w tym między innymi podmiotów działających w obszarze edukacji, ekolo-

gii, przedsiębiorczości, zdrowia, równego traktowania, animacji i pomocy społecznej. 

D 2.2.2. Wspieranie współpracy międzysektorowej pomiędzy organizacjami i instytu-

cjami stricte kulturalnymi/artystycznymi oraz organizacjami działającymi w szerokim 

obszarze spraw społecznych, obywatelskich (np. ekologia, prawa człowieka, równe 

traktowanie). 

D 2.2.3. Podejmowanie współpracy z ośrodkami akademickimi mającej na celu zakty-

wizowanie do działania w obszarze edukacji kulturowej studentek i studentów oraz 

absolwentek i absolwentów kierunków artystycznych. 

D 2.2.4. Podejmowanie współpracy z ośrodkami akademickimi mającej na celu zakty-

wizowanie do działania w obszarze edukacji kulturowej studentek i studentów oraz 

absolwentek i absolwentów kierunków społecznych, pedagogicznych, humanistycz-

nych, filologicznych, psychologicznych. 

 

WSKAŻNIKI: 

1. Zakres i poziom współpracy międzysektorowej. 

2. Liczba podmiotów zaangażowanych we współpracę międzysektorową na 

rzecz działań z obszaru edukacji kulturowej. 

 

Zadanie 2.3. Motywowanie środowiska edukacji kulturowej 

D 2.3.1. Opracowanie materiałów informujących o korzyściach z prowadzenia edukacji 

kulturowej, z uwzględnieniem specyfiki działalności poszczególnych podmiotów ze 

środowiska edukacji kulturowej, oraz ich upowszechnianie. 

D 2.3.2. Utworzenie systemu nagradzania za wyjątkowe osiągnięcia z zakresu działal-

ności w obszarze edukacji kulturowej (dla instytucji, organizacji, osób indywidualnych 

etc.). 
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D 2.3.3. Stworzenie i wdrożenie pakietów korzyści i udogodnień dla przedstawicielek i 

przedstawicieli środowiska edukacji kulturowej. 

 

WSKAŹNIKI 

1. Motywacja do działania (współdziałania) przedstawicielek i przedstawicieli śro-

dowiska edukacji kulturowej. 

2. Poczucie zadowolenia z pracy w obszarze edukacji kulturowej. 

3. Liczba osób, podmiotów objętych systemem nagradzania. 

 

CEL 3 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO AKTUALNYCH INFORMACJI, WIEDZY I ZA-

SOBÓW, PRZYDATNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI KUL-

TUROWEJ  

Środowisko edukacji kulturowej w Gdańsku sygnalizuje brak jednej przestrzeni (przede 

wszystkim wirtualnej), która zapewniałaby dostęp do wszystkich informacji, wiedzy i 

zasobów przydatnych w realizacji działań z zakresu edukacji kulturowej. Należy pod-

kreślić, że poszczególne podmioty i osoby są w posiadaniu różnorodnych materiałów, 

co stanowi duży potencjał, jednak brak jednego narzędzia ich udostępniania sprawia, 

że potencjał ten nie jest w pełni wykorzystany.  

 Dostęp do aktualnych informacji, wiedzy i zasobów jest niezbędny, aby wzmoc-

nić działania środowiska edukacji kulturowej pod względem jakościowym i ilo-

ściowym. 

 Dostęp do aktualnych informacji pozwala sprawniej poruszać się w branży. 

 Dostęp do aktualnej wiedzy daje możliwość poszerzenia horyzontów i podnie-

sienia kompetencji, a także dostarcza wzorce działania. 

 Dostęp do aktualnych zasobów i ich wymiana umożliwiają efektywniejsze wy-

korzystanie przestrzeni, rzeczy, potencjału osób; dają możliwość zaprezento-

wania działań na szerszą skalę; pozwalają niwelować braki w tym zakresie. 

 

Zadanie 3.1. Stworzenie mechanizmu udostępniania aktualnych informacji i 

wiedzy z zakresu edukacji kulturowej  

D 3.1.1. Opracowanie ogólnodostępnego wirtualnego narzędzia (np. strona interne-

towa, wirtualna platforma) do udostępniania informacji i wiedzy zastanej, na przykład 

dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania, wyniki badań, informacje o szkoleniach, źró-

dłach finansowania, zmianach legislacyjnych, wydarzeniach branżowych itd. 
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D 3.1.2. Opracowanie katalogu materiałów z zakresu edukacji kulturowej i z innych 

dziedzin, przydatnych w prowadzeniu działalności w obszarze edukacji kulturowej (w 

tym: dobre praktyki, raporty, analizy, filmy, prezentacje, audycje/podcasty, blogi, źródła 

danych etc.). 

D 3.1.3. Mapowanie realizowanych działań z zakresu edukacji kulturowej. 

D 3.1.4. Organizacja wydarzeń promujących oferty, działania, projekty, dobre praktyki 

etc. z zakresu edukacji kulturowej (np. targi, dni otwarte, giełdy, konkursy). 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Dostęp do aktualnych informacji i wiedzy z zakresu edukacji kulturowej. 

2. Zadowolenie użytkowniczek i użytkowników narzędzi udostępniania informacji i 

wiedzy z zakresu edukacji kulturowej. 

3. Liczba wydarzeń promujących oferty, działania, projekty, dobre praktyki etc. z 

zakresu edukacji kulturowej. 

4. Liczba działań z obszaru edukacji kulturowej realizowanych w Gdańsku. 

 

Zadanie 3.2. Stworzenie narzędzia do dzielenia się zasobami (materialnymi i nie-

materialnymi), przydatnymi do realizacji zadań z zakresu edukacji kulturowej. 

D 3.2.1. Promocja w środowisku edukacji kulturowej idei dzielenia się różnorodnymi 

zasobami. 

D 3.2.2. Opracowanie bazy dostępnych zasobów materialnych i niematerialnych, któ-

rymi przedstawicielki i przedstawiciele środowiska edukacji kulturowej mogą się po-

dzielić, wymienić etc. 

D 3.2.3. Opracowanie wirtualnego narzędzia (np. strona internetowa, wirtualna plat-

forma) do wymiany zasobów materialnych i niematerialnych.  

 

WSKAŹNIKI: 

1. Liczba podmiotów znajdujących się w bazie zasobów. 

2. Skala wymiany zasobami materialnymi i niematerialnymi przez środowisko edu-

kacji kulturowej. 

3. Poczucie zadowolenia użytkowniczek i użytkowników z narzędzia do wymiany 

zasobów materialnych oraz niematerialnych i motywacją środowiska edukacji 

kulturowej do dzielenia się swoimi zasobami. 
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CEL 4 PODNOSZENIE KOMPETENCJI ŚRODOWISKA EDUKACJI KULTURO-

WEJ 

Środowisko edukacji kulturowej (pracowniczki i pracownicy każdego szczebla, różno-

rodnych podmiotów) ma zbyt mały dostęp do oferty szkoleniowej dostosowanej do jego 

potrzeb i aktualnych wyzwań. Z drugiej strony istnieje potrzeba nieustającego podno-

szenia kompetencji pracowniczek i pracowników podmiotów kultury, animatorek i ani-

matorów, edukatorek i edukatorów. Szczególnie artystów – edukatorów, którzy nie 

zawsze posiadają odpowiednie kompetencje (np. przygotowanie pedagogiczne) do re-

alizowania działań edukacyjnych. Środowisko edukacji kulturowej ma duży potencjał 

do tego, aby wymieniać się wiedzą (uczenie się od siebie), obecnie jednak taka forma 

podnoszenia kompetencji ma charakter incydentalny – brakuje bowiem warunków, aby 

realizować ją w systematyczny sposób. 

 Nieustanne, kompleksowe podnoszenie kompetencji przez środowisko edukacji 

kulturowej oraz jego stały rozwój są niezbędne, aby działania z tego obszaru 

były realizowane w sposób bardziej efektywny, profesjonalny i odpowiedzialny. 

 Kompetentne środowisko edukacji kulturowej jest gotowe na eksperymentowa-

nie, przekraczanie własnych granic, wychodzenie poza strefę komfortu w celu 

osiągnięcia zmiany. 

 Wdrożenie wspólnych dla całego środowiska standardów jakości sprawi, że 

działania w obszarze edukacji kulturowej będą bardziej profesjonalne i atrak-

cyjne. 

 

Zadanie 4.1. Organizowanie różnorodnych działań edukacyjnych adresowanych 

do środowiska edukacji kulturowej 

D 4.1.1. Bieżące monitorowanie/ badanie potrzeb szkoleniowych środowiska edukacji 

kulturowej. 

D 4.1.2. Tworzenie i realizacja programów szkoleniowych (zróżnicowanych pod kątem 

poziomu zaawansowania; jednorazowych lub długofalowych) odpowiadających na ak-

tualne potrzeby, wykorzystujących innowacyjne, nowoczesne narzędzia edukacyjne, 

angażujących ekspertów, zarówno z Polski, jak i zagranicy. 

D 4.1.3. Tworzenie i realizacja programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej pod-

miotów publicznych, pozarządowych, prywatnych. 

D 4.1.4. Organizowanie i realizowanie wizyt studyjno-szkoleniowych w gdańskich in-

stytucjach oraz tych spoza Gdańska. 
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D 4.1.5. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla podmiotów/osób spoza 

środowiska edukacji kulturowej, posiadających potencjał do zaangażowania się 

w działania z obszaru edukacji kulturowej, w tym stworzenie programów edukacyj-

nych/szkoleniowych dla studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów kie-

runków artystycznych oraz kierunków społecznych, pedagogicznych, humanistycz-

nych, filologicznych, psychologicznych. 

D 4.1.6. Opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego skierowanego do artystów 

profesjonalnych i twórców amatorów, w celu zwiększenia ich wiedzy i kompetencji z 

zakresu edukacji osób w różnym wieku i o różnych potrzebach.  

 
WSKAŹNIKI: 

1. Skala i zasięg działań edukacyjnych adresowanych do środowiska edukacji 

kulturowej. 

2. Zadowolenie środowiska edukacji kulturowej z udziału w działaniach edukacyj-

nych. 

3. Poziom kompetencji uczestniczek i uczestników działań edukacyjnych. 

 

Zadanie 4.2. Angażowanie środowiska edukacji kulturowej do dzielenia się wie-

dzą i kompetencjami na zasadzie uczenia się od siebie (samopomoc). 

D 4.2.1. Promowanie w środowisku edukacji kulturowej idei oraz form uczenia się od 

siebie (np. mentoring, peer-to-peer, job shadowing, koła samokształceniowe). 

D 4.2.2. Wypracowanie i wdrożenie narzędzia wspierającego nawiązywanie kontaktów 

pomiędzy przedstawicielkami i przedstawicielami środowiska edukacji kulturowej, 

w celu realizacji działań edukacyjnych opartych na zasadzie uczenia się od siebie. 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Skala zainteresowania środowiska edukacji kulturowej działaniami opartymi na 

samopomocy. 

2. Wpływ działań realizowanych w oparciu o zasadę uczenia się od siebie na po-

ziom wiedzy i kompetencji ich uczestników i uczestniczek. 

3. Liczba osób, które skorzystały z narzędzia wspierającego nawiązywanie kon-

taktów, aby zrealizować działania edukacyjne oparte na samopomocy. 
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Zadanie 4.3. Wypracowanie standardów prowadzenia działań z zakresu eduka-

cji kulturowej. 

D 4.3.1. Wypracowanie przez środowisko edukacji kulturowej standardów w zakresie 

realizacji działań w obszarze edukacji kulturowej (z podziałem na takie dziedziny jak: 

literatura i czytelnictwo, muzyka, film, architektura, muzyka, sztuki performatywne, 

sztuki wizualne, nowe technologie i media, architektura itd.), uwzględniających narzę-

dzia autodiagnozy i ewaluacji realizowanych działań. 

D 4.3.2. Stworzenie znaku jakości Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej i jego 

promocja w skali lokalnej, miejskiej i regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

D 4.3.3. Promocja i wdrożenie standardów w zakresie realizacji działań w obszarze 

edukacji kulturowej (z podziałem na takie dziedziny jak: literatura i czytelnictwo, mu-

zyka, film, architektura, muzyka, sztuki performatywne, sztuki wizualne, nowe techno-

logie i media, architektura itd.), uwzględniających narzędzia autodiagnozy i ewaluacji 

realizowanych działań. 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Zadowolenie przedstawicielek i przedstawicieli środowiska edukacji kulturowej 

oraz mieszkanek i mieszkańców z jakości realizowanych działań w obszarze 

edukacji kulturowej. 

2. Poziom wdrożenia standardów w zakresie realizacji działań w obszarze eduka-

cji kulturowej. 

 

CEL 5 STWORZENIE WARUNKÓW DO WŁĄCZANIA RÓŻNYCH GRUP UCZEST-

NIKÓW I UCZESTNICZEK W DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KULTUROWEJ 

Gdańsk jest miastem, które charakteryzuje mocne zróżnicowanie na poziomie lokal-

nym. Piętnaście procent mieszkańców miasta, jako barierę w uczestniczeniu w kultu-

rze wskazuje brak odpowiednich kompetencji, natomiast spory odsetek gdańszczanek 

i gdańszczan jest w ogóle wykluczony z uczestnictwa. Często jednak podmioty i osoby 

działające lokalnie nie mają wystarczającego wsparcia, aby w sposób systematyczny, 

długofalowy i profesjonalny realizować działania dla społeczności lokalnych i wspólnie 

z nimi (z uwzględnieniem zróżnicowania poszczególnych dzielnic Gdańska). Sygnali-

zowany jest brak narzędzi do aktywnego włączania społeczności w tworzenie lokalnej 

oferty kulturalnej oraz brak poczucia wśród mieszkanek i mieszkańców realnego 

wpływu na tę ofertę. Brakuje jednolitego systemu informowania o ofercie z zakresu 
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edukacji kulturowej. Instytucje kultury nie posiadają oferty dostosowanej do podstawy 

programowej, a także potrzeb innych odbiorców. Brakuje miejsc twórczych pozwalają-

cych na realizację i późniejszą prezentację efektów działań artystycznych uczennic 

i uczniów, które mogłyby pełnić szerszą funkcję, np. przestrzeni dla społeczności lo-

kalnych, gdzie można by organizować twórcze spotkania z nauczycielami, rodzicami, 

artystami itd. 

 Odpowiednie warunki, tj.: otwartość podmiotów kultury na potrzeby odbiorców, 

dostępność działań i podmiotów, oferta z zakresu budowania kompetencji do 

odbioru tekstów kultury, innowacyjność metod i narzędzi, wsparcie dla działań 

twórczych są niezbędne, aby różnorodne grupy odbiorców czuły się włączane 

i czynnie angażowały w działania z zakresu edukacji kulturowej. 

 Otwarte podmioty kultury wsłuchują się w potrzeby odbiorców i uwzględniają je 

podczas tworzenia oferty; działają na rzecz usunięcia barier w dostępie do kul-

tury; przeciwdziałają wykluczeniu; uczą szacunku wobec tego, co inne; wspie-

rają różnorodność. 

 Kompetencje do odbioru tekstów kultury pozwalają w sposób bardziej pełny 

i świadomy obcować ze zjawiskami kulturalnymi i artystycznymi. 

 Innowacyjne metody i narzędzia realizacji działań z zakresu edukacji kulturowej 

przekładają się na częstsze i bardziej pogłębione uczestnictwo w kulturze (ob-

cowanie z kulturą i jej twórcami). 

 Wsparcie dla działań twórczych to stymulacja aktywności, której walor eduka-

cyjny zawiera się w indywidualnym działaniu (edukacja w działaniu, edukacja 

poprzez działanie). 

 

Zadanie 5.1 Zwiększenie otwartości gdańskich podmiotów działających w ob-

szarze edukacji kulturowej oraz dostępności ich oferty 

D 5.1.1. Stworzenie i wdrożenie narzędzia wsparcia środowiska edukacji kulturowej, a 

w szczególności dyrektorek i dyrektorów oraz pracowników i pracowniczek instytucji 

kultury w zakresie wdrażania działań ukierunkowanych na aktywizowanie społeczno-

ści, budowanie relacji z uczestnikami, animowanie i rozwijanie jej zainteresowań (np. 

metody z obszarów: audience development, aktywizacja i rozwój społeczności lokal-

nych). 

D 5.1.2. Stworzenie i promowanie w środowisku edukacji kulturowej standardów do-

stępności infrastruktury, w kontekście różnych potrzeb odbiorców. 
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D 5.1.3. Stworzenie i promowanie w środowisku edukacji kulturowej standardów do-

stępności informacji o ofercie, w kontekście różnych potrzeb odbiorców (w zakresie 

kanałów i form przekazu). 

D 5.1.4. Zachęcanie podmiotów edukacji kulturowej do poznawania potrzeb swoich 

odbiorczyń i odbiorców. 

D 5.1.6. Stworzenie lokalnych (zgodnych ze specyfiką miejsca) narzędzi informowania 

o ofercie z zakresu edukacji kulturowej. 

D 5.1.7. Zachęcanie mieszkanek i mieszkańców Gdańska do korzystania z dostępnych 

systemów zniżek na korzystanie z oferty w obszarze edukacji kulturowej. 

D 5.1.8. Zachęcanie środowiska edukacji kulturowej do włączania się w funkcjonujące 

systemy zniżek. 

D 5.1.9. Tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań (systemów zniżek, programów lo-

jalnościowych etc.) zachęcających mieszkanki i mieszkańców Gdańska do korzystania 

z oferty w zakresie edukacji kulturowej. 

D 5.1.10. Realizacja przez podmioty kultury mobilnych działań z zakresu edukacji kul-

turowej (udostępnianie oferty poza macierzystą lokalizacją, szczególnie w dzielni-

cach/na obszarach z najmniej rozbudowaną ofertą). 

D 5.1.11. Realizacja inicjatyw partnerskich o charakterze lokalnym i międzydzielnico-

wym, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć skierowanych do społeczności 

lokalnych. 

D 5.1.12. Angażowanie mieszkańców i mieszkanek do współtworzenia działań z za-

kresu edukacji kulturowej, zarówno jednorazowych, jak i stałych (np. wolontariat). 

D 5.1.13. Zachęcanie instytucji kultury do podejmowania działań mających na celu za-

poznanie odbiorczyń i odbiorców z wewnętrzną specyfiką danej instytucji (struktura 

organizacyjna, praca codzienna, kadry, przestrzeń służbowa itp.). 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Poziom otwartości i dostępności gdańskich podmiotów kultury prowadzących 

działalność w obszarze edukacji kulturowej. 

2. Dostępność i otwartość gdańskich podmiotów kultury (infrastruktura, informa-

cja etc.) prowadzących działalność w obszarze edukacji kulturowej w ocenie 

mieszkanek i mieszkańców Gdańska. 

3. Liczba mobilnych działań z zakresu edukacji kulturowej i inicjatyw partnerskich 

o charakterze lokalnym i międzydzielnicowym. 
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4. Poziom zaangażowania mieszkanek i mieszkańców we współtworzenie dzia-

łań z zakresu edukacji kulturowej, zarówno jednorazowych, jak i stałych, w 

ocenie przedstawicielek i przedstawicieli środowiska edukacji kulturowej. 

5. Zadowolenie mieszkanek i mieszkańców Gdańska z dostępnych udogodnień 

zachęcających do korzystania z oferty w obszarze edukacji kulturowej (sys-

temy zniżek, programy lojalnościowe etc.). 

 

Zadanie 5.2. Wypracowanie innowacyjnych metod i narzędzi realizowania pod-

stawy programowej, w tym zajęć artystycznych przez placówki oświatowe 

D 5.2.1. Stworzenie grup roboczych, złożonych z przedstawicieli i przedstawicielek in-

stytucji kultury i placówek oświatowych, ds. tworzenia oferty z zakresu edukacji kultu-

rowej, dostosowanej do podstawy programowej przedszkoli i szkół. 

D 5.2.2. Wypracowanie w ramach grup roboczych materiałów edukacyjnych dostoso-

wanych do podstawy programowej, do samodzielnego wykorzystania przez nauczy-

cielki i nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycielki i nauczycieli szkolnych, 

uczennice i uczniów etc. 

D 5.2.3. Stworzenie i wdrożenie przez instytucje kultury oferty zajęć dostosowanych 

do podstawy programowej przedszkoli i szkół. 

D 5.2.4. Stworzenie i wdrożenie przez instytucje kultury oferty zajęć z zakresu tworze-

nia, realizacji i prezentacji projektu kulturalnego, skierowanej do przedszkoli i szkół. 

D 5.2.5. Stworzenie i wdrożenie programów współpracy placówek oświatowych z ar-

tystami (rezydencje artystyczne). 

D 5.2.6. Stworzenie i wdrożenie systemu doceniania uczennic i uczniów za ich działa-

nia w obszarze nieformalnej edukacji kulturowej.  

D 5.2.7. Stworzenie i wdrożenie nowatorskiego programu nauczania różnorodnych 

przedmiotów (w oparciu o edukacje kulturową, narzędzia animacji kulturowej etc.), w 

tym przedmiotów artystycznych. 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Poziom jakości, dostępności i użyteczności wdrożonych metod i narzędzi w 

ocenie nauczycielek i nauczycieli. 

2. Wpływ współpracy środowiska oświaty z podmiotami kultury na polepszenie 

warunków prowadzenia działań edukacyjnych w ocenie nauczycielek i nauczy-

cieli. 
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3. Liczba dostępnych ofert zajęć dostosowanych do podstawy programowej 

przedszkoli i szkół. 

4. Liczba podmiotów, które wdrożyły oferty zajęć dostosowanych do podstawy 

programowej przedszkoli i szkół. 

5. Liczba zrealizowanych rezydencji artystycznych, liczba zaangażowanych arty-

stów, liczba uczestniczek i uczestników. 

6. Zadowolenie z udziału w działaniach edukacyjnych ich uczestniczek i uczest-

ników, nauczycielek i nauczycieli. 

7. Motywacja uczennic i uczniów do podejmowania działań w obszarze kultury. 

8. Wpływ wdrożonych metod i narzędzi na zwiększenie atrakcyjności procesu 

edukacyjnego, przyswajanie wiedzy, aktywność kulturalną w ocenie uczennic i 

uczniów, nauczycielek i nauczycieli, rodziców, opiekunów prawnych. 

9. Zwiększenie motywacji uczennic i uczniów do podejmowania działań w obsza-

rze kultury. 

 

Zadanie 5.3. Wypracowanie metod i narzędzi wsparcia społeczności lokalnych 

w realizowaniu działań i oddolnych inicjatyw twórczych 

D 5.3.1. Motywowanie i angażowanie mieszkańców we współtworzenie kultury, reali-

zację działań oddolnych, rozwijanie twórczości amatorskiej. 

D 5.3.2. Wspieranie grup amatorskich w ich zawiązywaniu się i funkcjonowaniu. 

D 5.3.3. Wspieranie indywidualnych twórców (w tym lokalnych twórców amatorów) 

oraz grup amatorskich w prezentacji ich twórczości. 

D 5.3.4. Zapewnienie grupom nieformalnym i indywidualnym twórcom amatorom do-

stępu do istniejących zasobów niezbędnych do rozwijania twórczości amatorskiej. 

D 5.3.5. Tworzenie lub udostępnianie społecznościom lokalnym, według wypracowa-

nych standardów, miejsc do realizacji działań twórczych, obcowania z kulturą i integra-

cji (przez instytucje oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, jednostki 

pomocy społecznej etc.). 

D. 5.3.6. Stworzenie i wdrożenie uproszczonego systemu wsparcia finansowego ini-

cjatyw oddolnych. 

D 5.3.7. Stworzenie i wdrożenie systemu współpracy artystów z gdańskimi społeczno-

ściami lokalnymi (np. rezydencje artystyczne). 
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D 5.3.8. Wypracowanie i wdrożenie systemu wolontariatu stałego w kulturze angażu-

jącego mieszkanki i mieszkańców Gdańska we współpracę z podmiotami kultury, 

zwłaszcza w zakresie tworzenia i organizacji wydarzeń kulturalnych.  

D 5.3.9. Mapowanie i docieranie do liderów lokalnych w każdej dzielnicy Gdańska oraz 

wypracowanie lokalnych planów ich współpracy z Liderami obszarowymi GPEK. 

D 5.3.10. Stworzenie i wdrożenie miejscowych planów wsparcia liderów lokalnych w 

realizacji działań z obszaru edukacji kulturowej. 

D 5.3.11. Opracowanie i wdrożenie zasad korzystania przez organizacje pozarządowe 

z zasobów i lokali będących w gestii Urzędu Miasta Gdańska na użytek działań w ob-

szarze edukacji kulturowej. 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Poczucie możliwości rozwijania pasji, zainteresowań, uczestniczenia w kultu-

rze wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska. 

2. Poziom dostępności (oświatowej, podmiotów kultury, organizacji pozarządo-

wych itd.) na cele kulturalne, integracyjne oraz inicjatywy oddolne w ocenie 

mieszkanek i mieszkańców Gdańska. 

3. Liczba miejsc stworzonych lub udostępnionych społecznościom lokalnym do 

realizacji działań twórczych, obcowania z kulturą i integracji. 

4. Liczba działań zrealizowanych w ramach uproszczonego systemu wsparcia 

finansowego oddolnych inicjatyw twórczych. 

5. Ocena lokalnych planów współpracy przez liderów lokalnych i liderów obsza-

rowych GPEK. 

 

Zadanie 5.4. Podnoszenie kompetencji do odbioru tekstów kultury 

D 5.4.1. Stworzenie i wdrożenie oferty edukacyjnej mającej na celu budowanie kom-

petencji z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury (ze szczególnym uwzględnie-

niem współczesnych tekstów kultury), we współpracy z artystami i ekspertami (krytycy, 

filmoznawcy, historycy sztuki, kuratorzy sztuki etc.). 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Poziom kompetencji z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury odbior-

czyń i odbiorców wdrożonej oferty edukacyjnej.  
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2. Liczba działań edukacyjnych mających na celu budowanie kompetencji z za-

kresu analizy i interpretacji tekstów kultury. 

 

Zadanie 5.5. Upowszechnianie informacji o ofercie z zakresu edukacji kulturo-

wej. 

D 5.6.1. Opracowanie materiałów drukowanych upowszechniających wiedzę i informa-

cje o działaniach z obszaru edukacji kulturowej realizowanych w Gdańsku. 

D 5.6.2. Stworzenie wirtualnej przestrzeni (np. strona internetowa, wirtualna platforma) 

dedykowanej odbiorczyniom i odbiorcom, zawierającej aktualne informacje o ofercie 

z zakresu edukacji kulturowej. 

D 5.6.3. Docieranie z informacjami o ofercie z zakresu edukacji kulturowej poprzez 

współpracę z różnorodnymi środowiskami, szczególnie z jednostkami działającymi w 

obszarze spraw społecznych i obywatelskich. 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Zasięg działań upowszechniających informacje o ofercie z zakresu edukacji kul-

turowej. 

2. Poziom współpracy z różnorodnymi środowiskami w celu upowszechniania in-

formacjo o ofercie z zakresu edukacji kulturowej. 

3. Zadowolenie mieszkanek i mieszkańców Gdańska z dostępu do informacji o 

ofercie z zakresu edukacji kulturowej. 

 

CEL 6 SYSTEMOWE, REGULARNE POZYSKIWANIE I ANALIZOWANIE DANYCH 

Z ZAKRESU EDUKACJI KULTUROWEJ 

Pomimo bogatego, ogólnodostępnego materiału badawczego (wytworzonego za-

równo przez gdańskie podmioty, jak i te spoza miasta) temat gdańskiej edukacji kultu-

rowej nie został jeszcze wnikliwie przebadany. Gdańskie środowisko edukacji kulturo-

wej sygnalizuje brak wiedzy, na przykład na temat potrzeb swoich odbiorczyń i odbior-

ców, nie-uczestników kultury, czy wpływu swoich działań na osoby biorące w nich 

udział. Wiele różnorodnych podmiotów realizuje działania badawcze dotyczące edu-

kacji kulturowej w Gdańsku (w których edukacja kulturowa pojawia się bezpośrednio 

lub pośrednio), natomiast informacje o nich rzadko docierają do przedstawicielek i 

przedstawicieli środowiska edukacji kulturowej. 
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 Systemowe, regularne pozyskiwanie i analizowanie danych z zakresu edukacji 

kulturowej jest warunkiem koniecznym posiadania aktualnej i przydatnej (moż-

liwej do wykorzystania) wiedzy. 

 Wiedza z zakresu edukacji kulturowej pozwala trafniej opisywać aktualny stan 

rzeczy. 

 Wiedza z zakresu edukacji kulturowej pozwala tworzyć bardziej użyteczne dzia-

łania i skuteczniej je realizować. 

 Wiedza z zakresu edukacji kulturowej pozwala wyznaczać kierunki rozwoju 

w tym obszarze. 

 

Zadanie 6.1. Realizacja cyklicznych badań z zakresu edukacji kulturowej 

D 6.1.1. Prowadzenie regularnych badań edukacji kulturowej, w tym: jakości dostępnej 

oferty, potrzeb odbiorczyń i odbiorców, kompetencji i zaangażowania środowiska edu-

kacji kulturowej, uczestnictwa i nie-uczestnictwa w ofercie edukacji kulturowej. 

D 6.1.2. Popularyzacja w środowisku edukacji kulturowej potrzeby i użyteczności dzia-

łań badawczych. 

D 6.1.3. Edukowanie środowiska edukacji kulturowej na temat realizacji badań w ob-

szarze edukacji kulturowej, w tym wykorzystywania nieskomplikowanych (prostych) 

narzędzi badawczych w swojej działalności. 

D 6.1.4. Angażowanie środowiska edukacji kulturowej do pozyskiwania danych z za-

kresu edukacji kulturowej. 

D 6.1.5. Dostarczanie przedstawicielkom i przedstawicielom środowiska edukacji kul-

turowej narzędzi do samodzielnej realizacji działań badawczych i autoewaluacyjnych 

oraz stworzenie programu mentoringowego dla osób potrzebujących wsparcia w rea-

lizacji samodzielnych działań badawczych. 

D 6.1.6. Zbieranie danych na temat edukacji kulturowej w Gdańsku za pomocą dostęp-

nych narzędzi (np. roczne sprawozdania instytucji, karta mieszkańca). 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Liczba zrealizowanych badań dotyczących edukacji kulturowej w Gdańsku. 

2. Wpływ działań badawczych na funkcjonowanie i rozwój podmiotów w ocenie 

przedstawicielek i przedstawicieli środowiska edukacji kulturowej. 

3. Motywacja przedstawicielek i przedstawicieli środowiska edukacji do korzysta-

nia z działań badawczych. 
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4. Dostępność aktualnych wyników badań w obszarze edukacji kulturowej w oce-

nie przedstawicielek i przedstawicieli środowiska edukacji kulturowej. 

 

Zadanie 6.2. Nawiązywanie współpracy z podmiotami realizującymi badania 

w obszarze edukacji kulturowej oraz obszarach powiązanych. 

D 6.2.1. Mapowanie podmiotów/osób realizujących działania badawcze z zakresu edu-

kacji kulturowej na poziomie dzielnicowym, miejskim, metropolitalnym, regionalnym. 

D 6.2.2. Stworzenie i wdrożenie narzędzia współpracy i wymiany informacji pomiędzy 

podmiotami/osobami realizującymi działania badawcze z zakresu edukacji kulturowej 

oraz innych dziedzin.. 

D 6.2.3. Mapowanie podmiotów/osób realizujących działania badawcze w innych ob-

szarach (sprawy społeczne, zdrowie, transport, promocja etc.), w celu włączania w nie 

zagadnień z zakresu edukacji kulturowej. 

 

WSKAŹNIKI: 

1. Dostępność aktualnych wyników badań mogących mieć zastosowanie w ob-

szarze edukacji kulturowej. 

2. Liczba podmiotów realizujących badania w obszarze edukacji kulturowej i ob-

szarach powiązanych. 

3. Liczba działań badawczych zrealizowanych w ramach współpracy badaczek i 

badaczy obszaru edukacji kulturowej i obszarów powiązanych. 

4. Zakres i poziom współpracy podmiotów realizujących badania w obszarze 

edukacji kulturowej i obszarach powiązanych. 

 

MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 

Lista podstawowych mierników odnosząca się do realizacji wszystkich celów progra-

mowych (prace nad doprecyzowaniem mierników będą realizowane w ramach realiza-

cja Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej): 

 

 Wzrost uczestnictwa mieszkanek i mieszkańców Gdańska w działaniach edu-

kacji kulturowej 

 Wzrost uczestnictwa mieszkanek i mieszkańców Gdańska w kulturze 

 Zwiększenie liczby działań z zakresu edukacji kulturowej 
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 Wzrost liczby projektów z obszaru edukacji kulturowej realizowanych w ramach 

konkursów miejskich. 

 Wzrost kompetencji kulturowych wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska (w 

podziale na określone grupy społeczne) 

 Liczba podmiotów aktywnie działających w Laboratorium Edukacji Kulturowej 

 Wzrost zaangażowania mieszkanek i mieszkańców Gdańska w inicjatywy od-

dolne i twórczość amatorską 

 Poziom konkurencyjności/atrakcyjności działań z obszaru edukacji kulturowej.
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7. ODBIORCY 

Program jest skierowany zarówno do osób aktywnie uczestniczących w działaniach 

kulturalnych, jak również tych, które w kulturze nie uczestniczą. Zarówno dla mieszka-

nek i mieszkańców Gdańska (przebywających tu na stałe i tymczasowo), jak i osób 

mieszkających poza granicami miasta, w tym pośrednio dla turystów. 

Program jest adresowany do wszystkich grup wiekowych: 

 dzieci w wieku od 0 do 3 lat; 

 dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 7 lat; 

 dzieci w okresie edukacji szkolnej; 

 młodzieży w okresie edukacji szkolnej; 

 dorosłych; 

 seniorów. 

Program zakłada zindywidualizowane podejście do po-

szczególnych grup wiekowych, z uwzględnieniem ich specy-

ficznych potrzeb i uwarunkowań, oraz otwartość na różno-

rodność, w szczególności w takich obszarach jak:  

• płeć, 

 • wiek, 

 • niepełnosprawność 

 • pochodzenie etniczne i narodowe 

 • religia, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, 

 • orientacja seksualna i tożsamość płciowa. 

Zróżnicowanie działań warunkowane jest także niejednorodnością kompetencji kultu-

rowych beneficjentek i beneficjentów Programu, a także cechującymi ich różnicami na 

poziomie statusu społecznego czy materialnego, wykształcenia lub stanu zdrowia.  

Warto jednak podkreślić, że pomimo różnic oraz zindywidualizowanego podejścia, 

ważną częścią Programu są działania, które łączą, a nie dzielą. Priorytetowe będą 

przedsięwzięcia mające na celu tworzenie pomostów międzypokoleniowych, między-

kulturowych oraz integrację. 

Przykładowo, innego podejścia wy-

magają osoby czynne zawodowo 

(nie mogą na przykład uczestniczyć 

w działaniach kulturalnych w godzi-

nach pracy), innego dorośli, którzy 

sprawują codzienną opiekę nad 

dziećmi (mogą uczestniczyć w ofer-

cie skierowanej do najmłodszych i 

ich opiekunów, lecz nie mają możli-

wości korzystania z działań skiero-

wanych bezpośrednio do nich). 

Innego podejścia będą wymagały 

osoby z niepełnosprawnościami (nie 

zawsze zaaklimatyzują się one w 

przestrzeni „dla każdego”, nie mogą 

uczestniczyć w działaniach organizo-

wanych w przestrzeniach niedosto-

sowanych do ich potrzeb etc.), in-

nego imigranci i imigrantki (np. ze 

względu na barierę językową). 
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Beneficjentkami i beneficjentami Programu są także osoby reprezentujące środowisko 

edukacji kulturowej – realizatorzy. 

8. REALIZATORZY 

Realizatorami Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej są podmioty i osoby z sek-

tora publicznego, prywatnego, pozarządowego, a także osoby indywidualne – środo-

wisko edukacji kulturowej: 

 Biuro Prezydenta ds. Kultury, Wydział Rozwoju Społecznego oraz biura i wy-

działy współpracujące 

 teatry; 

 muzea; 

 galerie; 

 filharmonie; 

 organizacje pozarządowe; 

 przedsiębiorcy; 

 jednostki pomocy społecznej: MOPR, Warsztaty Terapii Zajęciowej, świetlice 

środowiskowe, dzienne domy pobytu, domy i ośrodki pomocy społecznej etc.; 

 placówki doskonalenia nauczycieli; 

 szkoły i przedszkola wszystkich typów: publiczne i prywatne; 

 biblioteki; 

 domy kultury; 

 domy i kluby sąsiedzkie; 

 ogniska, kluby artystyczne; 

 grupy nieformalne; 

 Rady Dzielnic; 

 freelancerzy; 

 uczelnie wyższe (publiczne i prywatne); 

 Uniwersytety III Wieku; 

 instytucje wspierające oświatę; 

 edukatorzy, animatorzy. edukatorzy, animatorzy, artyści (profesjonalni i amato-

rzy) realizujący działalność edukacyjną; 

 podmioty, które dzięki Programowi wprowadzą do swojej działalności ofertę 

edukacji kulturowej. 
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9. REALIZACJA PROGRAMU 

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację Programu jest Biuro Prezydenta ds. Kul-

tury (zwane dalej BPK) oraz Wydział Rozwoju Społecznego (zwany dalej WRS). W 

strukturze Biura Prezydenta ds. Kultury utworzone zostanie stanowisko Koordynatora 

GPEK, natomiast w Wydziale Rozwoju Społecznego wyznaczone zostaną dwie osoby: 

Specjalista do spraw edukacji GPEK oraz Specjalista do spraw społecznych i obywa-

telskich GPEK. 

Koordynator GPEK będzie współpracował ze Specjalistą do spraw edukacji GPEK 

oraz Specjalistą do spraw społecznych i obywatelskich GPEK z Wydziału Rozwoju 

Społecznego, Radą Programową, Laboratorium Edukacji Kulturowej oraz innymi jed-

nostkami Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz podległymi mu podmiotami. 

Nazwy prezentowanych funkcji zostaną wypracowane partycypacyjnie przez środowi-

sko edukacji kulturowej. 

 

KOORDYNATOR GPEK, BIURO PREZYDENTA DS. KULTURY – kompetencje, za-

kres zadań: 

 Odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji Programu, monitoruje i nadzoruje 

realizowane w jego ramach działania, zgodnie z harmonogramem; 

 Odpowiada za ewaluację Programu i opracowanie rekomendacji zmian; 

 We współpracy z Komitetem Sterującym oraz Laboratorium Edukacji Kulturowej 

opracowuje plany wdrożeniowe, do zaopiniowania przez Radę Programową; 

 Organizuje posiedzenia Rady Programowej; 

 Organizuje spotkania organizacyjne osób zaangażowanych we wdrażanie Pro-

gramu; 

 Zwołuje spotkania LEK i im przewodniczy; 

 Opracowuje sprawozdania z realizacji Programu; 

 Nawiązuje współpracę z realizatorami projektów, działań, inicjatyw z potencja-

łem z zakresu edukacji kulturowej w celu rozbudowywania funkcjonujących roz-

wiązań o element edukacji kulturowej; 

 Działa na rzecz łączenia i integracji różnorodnych środowisk związanych z edu-

kacją kulturową; 

 Lobbuje na rzecz edukacji kulturowej (środowisko biznesu itd.); 

 Współpracuje z poszczególnymi wydziałami i biurami Urzędu Miasta; 

 Przygotowuje wytyczne do systemu grantowego w zakresie edukacji kulturowej. 
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WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO – kompetencje, zakres zadań: 

 WRS wyznacza Specjalistę do spraw edukacji GPEK oraz Specjalistę do spraw 

społecznych i obywatelskich GPEK; 

 Specjalista do spraw edukacji oraz Specjalista do spraw społecznych i obywa-

telskich ściśle współpracują z Koordynatorem GPEK; 

 Specjalista do spraw edukacji współpracuje z siecią nauczycielek i nauczycieli 

GPEK; 

 Specjalista do spraw społecznych i obywatelskich współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz podmiotami działającymi w 

obszarze spraw społecznych i obywatelskich; 

 Specjalista do spraw edukacji oraz Specjalista do spraw społecznych i obywa-

telskich wchodzą w skład Rady Programowej; 

 Specjalista do spraw edukacji oraz Specjalista do spraw społecznych i obywa-

telskich uczestniczą w spotkaniach LEK, Rady Programowej; 

 WRS we współpracy z BPK wypracowuje i poszukuje najlepszych rozwiązań 

realizowania działań określonych w dokumencie Programu (szczególnie w tych 

pozycjach, gdzie jest mowa o edukacji, sprawach społecznych i obywatelskich); 

 WRS informuje placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, podmioty dzia-

łające w obszarze spraw społecznych i obywatelskich oraz inne współpracujące 

z nim podmioty o działaniach, inicjatywach i przedsięwzięciach podejmowanych 

w ramach Programu; 

 WRS we współpracy z BPK odpowiada za realizację systemów nagradzania; 

 WRS przekazuje Koordynatorowi GPEK dane, materiały i informacje niezbędne 

do realizacji działań określonych w Programie; 

 WRS we współpracy z BPK planuje i współorganizuje flagowe wydarzenia (na 

przykład Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Forum Edukacji Kulturowej) re-

alizowane w ramach Programu; 

 WRS podejmuje współpracę z Koordynatorem GPEK w zakresie wypracowy-

wania narzędzi systemu motywowania placówek oświatowych i pedagogów, 

podmiotów działających w obszarze spraw społecznych i obywatelskich do pro-

wadzenia edukacji kulturalnej (programy, szkolenia, nagrody); 

 WRS współpracuje z Koordynatorem GPEK podczas działań ewaluacyjnych 

Programu (według wcześniej ustalonego planu, schematu); 

 WRS oraz BPK wspólnie tworzą materiały informacyjne promujące ofertę oraz 

założenia Programu. 
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RADA PROGRAMOWA - kompetencje, zakres zadań: 

 Jest ciałem doradczym i opiniodawczym; 

 Jej kadencja trwa 3 lata; 

 Zasady jej funkcjonowania określa regulamin wypracowany przez Koordynatora 

GPEK oraz jej członkinie i członków; 

 Członkinie i członkowie Rady powoływani są zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Gdańska; 

 W skład Rady wchodzą osoby, które posiadają doświadczenie w realizowaniu 

zadań z zakresu edukacji kulturowej oraz osoby z doświadczeniem w sferze 

oświaty oraz spraw społecznych i obywatelskich: przedstawicielki i przedstawi-

ciele miejskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowiska anima-

torów i edukatorów, placówek oświatowych, jednostek Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku, Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Rozwoju Społecznego, Koordyna-

tor GPEK (BPK), Specjalista do spraw edukacji oraz Specjalista do spraw spo-

łecznych i obywatelskich (WRS). 

 Rada wspólnie z Koordynatorem GPEK wyznacza kierunki planów realizowa-

nych w danym okresie wdrożeniowym, czuwa nad prawidłową realizacją Pro-

gramu, przedstawia raporty z ewaluacji i przebiegu Programu, rekomenduje 

skład zespołów roboczych powoływanych do prac nad konkretnymi działaniami; 

 Wspólnie formułuje opinie i rekomendacje dot. bieżących działań GPEK. 

LABORATORIUM EDUKACJI KULTUROWEJ (LEK) – kompetencje, zakres zadań 

 W skład LEK wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele środowiska eduka-

cji kulturowej: osoby z doświadczeniem w obszarze kultury, oświaty, spraw 

społecznych i obywatelskich; 

 LEK jest ciałem roboczym, konsultacyjnym, w ramach którego można two-

rzyć grupy/zespoły robocze oraz zespoły eksperckie; 

 Członkinie i członkowie LEK współpracują z Koordynatorem GPEK oraz 

Specjalistą do spraw edukacji oraz Specjalistą do spraw społecznych i oby-

watelskich; 

 Spotkania LEK zwołuje Koordynator GPEK; 

 Działalność LEK określa wewnętrzny regulamin, wypracowany przez człon-

kinie i członków LEK oraz Koordynatora GPEK. 

NAUCZYCIELKA, NAUCZYCIEL GPEK - kompetencje, zakres zadań: 
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 Funkcja ta może być pełniona przez nauczycielkę lub nauczyciela, która/-y jest 

aktywna/-y w swoim zawodzie i pracuje w jednej z gdańskich szkół; 

 Nauczycielki, nauczyciele GPEK na bieżąco monitorują informacje na temat 

działań realizowanych w ramach Programu (w tym wydarzenia, warsztaty etc.)  

i dzielę się nimi z innymi nauczycielami, rodzicami, dziećmi; 

 Nauczycielki, nauczyciele GPEK są w stałym kontakcie z Liderem obszarowym 

GPEK oraz Koordynatorem GPEK; 

 Nauczyciele, nauczycielki GPEK informują Liderów obszarowych GPEK /Koor-

dynatora GPEK o działaniach, inicjatywach (również amatorskich i oddolnych, 

realizowanych na terenie jego/ jej szkoły, przez społeczności lokalne); 

 Nauczycielki, nauczyciele GPEK uczestniczą w spotkaniach organizowanych w 

ramach Programu (w tym w spotkaniach o charakterze szkoleniowym); 

 Nauczycielki, nauczyciele GPEK powoływani są przez dyrektora szkoły/pla-

cówki; 

 Zadaniem nauczycielek, nauczycieli GPEK jest skuteczne przekazywanie infor-

macji o wydarzeniach konkretnej nauczycielce/nauczycielowi; 

 Nauczycielki, nauczyciele GPEK animują działania w szkole (są autorami prze-

glądów, konkursów, prowadzą pracownie plastyczne itp.); 

 Nauczycielki, nauczyciele GPEK promują pozytywny wpływ kultury wśród dzieci 

i rodziców.  

LIDER OBSZAROWY GPEK - kompetencje, zakres zadań 

 Liderzy obszarowi GPEK są powoływani przez Biuro Prezydenta ds. Kultury; 

 Liderem obszarowym GPEK może być przedstawicielka, przedstawiciel śro-

dowiska edukacji kulturowej, posiadająca/-y zaplecze infrastrukturalne; 

 Liderzy obszarowi GPEK mają pod opieką jedną lub kilka dzielnic Gdańska; 

 Liderzy obszarowi GPEK wspierają działania związane z budowaniem sieci 

kontaktów, współpracują z liderami lokalnymi oraz pracownikami oświaty, 

podmiotów zajmującymi się sprawami społecznymi i obywatelskimi, organi-

zacji pozarządowych i innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji 

kulturowej; 

 Liderzy obszarowi GPEK zbierają informacje na temat działań z zakresu 

edukacji kulturowej w swoim obszarze, nawiązują współpracę z podmio-

tami/osobami, które chciałyby dołączyć do Programu/wspierać działania re-

alizowane w ramach Programu, rozpowszechniają informacje na temat Pro-

gramu; 
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 Liderzy obszarowi GPEK współpracują przy organizacji ogólnomiejskich wy-

darzeń realizowanych w ramach Programu; 

 Liderzy obszarowi GPEK uczestniczą w programach szkoleniowych, spotka-

niach roboczych oraz tych zwoływanych przez Radę Programu oraz Koor-

dynatora GPEK (w obu przypadkach w razie potrzeby); 

 Liderzy obszarowi GPEK współpracują z Koordynatorem GPEK podczas 

działań ewaluacyjnych Programu (według wcześniej ustalonego planu, 

schematu); 

 Liderzy obszarowi GPEK wyszukują w swoim obszarze inicjatywy, które 

można by włączyć do Programu; 

 Liderzy obszarowi GPEK wspierają społeczności lokalne w realizacji działań 

oddolnych. 

10. PROMOWANIE PROGRAMU 

Promocja Programu będzie realizowana na poziomie lokalnym (dzielnicowym, ogólno-

miejskim), ale także metropolitalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodo-

wym.  

Program będzie dysponował swoją indywidualną marką – znakiem GPEK, który będzie 

firmował działania realizowane w jego ramach. Znak ten zostanie wypracowany me-

todą partycypacyjną. 

Zadaniem Koordynatora GPEK będzie opracowanie strategii informacyjno-promocyj-

nej oraz spójnych przekazów, dostosowanych do specyfiki różnych grup odbiorczyń 

i odbiorców. 

Zostanie utworzona strona internetowa Programu zawierająca najważniejsze informa-

cje o realizowanych działaniach. Materiały informacyjne będą udostępniane poprzez 

strony i inne kanały promocyjne poszczególnych realizatorów Programu, podmiotów i 

osób współpracujących. 

11. FINANSOWANIE PROGRAMU ORAZ WDRAŻANIE DZIAŁAŃ I PROJEKTÓW 

Program może być realizowany z różnorodnych źródeł finansowych. Działania realizo-

wane w ramach Programu mogą być finansowane ze środków zewnętrznych: zarówno 

regionalnych, państwowych, jak i zagranicznych w ramach dotacji pozyskanych bez-

pośrednio przez Urząd, wyznaczonego partnera etc. 

Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za finansowanie działań są Biuro Prezydenta 

ds. Kultury oraz Wydział Rozwoju Społecznego. Program może być realizowany także 
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z innych środków finansowych poszczególnych biur, wydziałów Urzędu, w momencie 

gdy jego działania są zbieżne z tymi realizowanymi przez poszczególne jednostki we-

wnątrz struktury samorządowej. 

Ze środków WRS wspierane są działania w zakresie edukacji kulturowej podejmowane 

przez podległe placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, podmioty działające w 

obszarze spraw społecznych i obywatelskich i inne współpracujące z nim podmioty. 

W ramach Programu wypracowany zostanie system grantowy dedykowany edukacji 

kulturowej. Zostaną także wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na realizację 

działań łączących oświatę z obszarem kultury, poprzez włączenie nowego priorytetu 

do jednego z Gdańskich Funduszy. 

Realizacja Programu będzie się opierać o trzyletnie plany wdrożeniowe. Zakłada się 

również określanie priorytetów krótkoterminowych (na dany okres, na przykład kwartał, 

rok). 

Schemat realizacji działań programowych będzie obejmował opracowanie planów 

wdrożeniowych, wypracowanie szczegółowych planów realizacji, wdrożenie, okres te-

stowania (w wybranych przypadkach) oraz ewaluację. 

12. EWALUACJA I MODYFIKACJA PROGRAMU 

Program będzie dokumentem otwartym, a działania realizowane w ramach jego struk-

tury będą ewaluowane. Wszelkie modyfikacje będą wprowadzane na podstawie reko-

mendacji płynących z ewaluacji.  Badania poszczególnych części Programu będą re-

alizowane raz w roku według planu badawczego wypracowanego przez ekspertów we 

współpracy z Radą Programową, Koordynatorem GPEK, Specjalistą do spraw eduka-

cji oraz Specjalistą do spraw społecznych i obywatelskich. 

W ramach programu będzie realizowana ewaluacja ilościowa i jakościowa. Działaniami 

badawczymi zostanie objęte środowisko edukacji kulturowej, mieszkanki i mieszkańcy 

Gdańska, a przede wszystkim uczestniczki i uczestnicy działań realizowanych w ra-

mach Programu. 

Ewaluacja Programu będzie realizowana według takich kryteriów, jak: trafność, efek-

tywność, skuteczność, oddziaływanie/wpływ, trwałość efektów. Są to standardy ewa-

luacji wypracowane przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne a ich szerszy opis jest 

następujący5: 

                                                           
5 Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, źródło: http://pte.org.pl/o-ewaluacji [data dostępu: 8.10.2019]. 

http://pte.org.pl/o-ewaluacji
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 Trafność (relevance) – kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte 

cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym 

projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów; 

 Efektywność (efficiency) – kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczno-

ści” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i 

rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświę-

cony czas; 

 Skuteczność (effectiveness) – kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia 

cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osią-

gnięte; 

 Oddziaływanie/wpływ (impact) – kryterium to pozwala ocenić związek pomiędzy 

celem projektu i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez 

docelowych beneficjentów miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi 

w danym sektorze, regionie lub w całym kraju; 

 Trwałość efektów (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne 

efekty projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania ze-

wnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w 

dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju. 

W ramach Programu realizowana będzie ewaluacja przed realizacją poszczególnych 

zadań (ex-ante), podczas realizacji zadań (on-going), po zakończeniu zadań (ex-post), 

zgodnie ze stworzonym planem działań ewaluacyjnych. Na tej podstawie będzie moż-

liwość monitorowania tego, czy wszystkie zadania i działania realizowane są zgodnie 

z przyjętymi celami. 

Raz w roku, podczas spotkania środowiska edukacji kulturowej (Forum Edukacji Kul-

turowej) przedstawiane będą wyniki zrealizowanych badań, a podczas warsztatów dia-

gnostycznych będą doprecyzowywane kierunki zmian/modyfikacji Programu (jeżeli po-

jawi się taki postulat). 

Podczas tworzenia listy rekomendowanych zmian w Programie, uwzględnione zo-

staną także rekomendacje, priorytety oraz inne dane, wypracowane przez grupy od-

dolne. 

Zmiany w Programie będą wprowadzane zarządzeniem Prezydenta na podstawie 

wniosków i rekomendacji ze wszystkich działań ewaluacyjnych, dostępnych danych 

materiałów wypracowanych przez grupy oddolne etc. 
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13. SŁOWNIK POJĘĆ 

Edukacja artystyczna (Karolina Sikorska) 

Jest jednym z elementów edukacji kulturowej. Najszerzej można ją postrzegać jako 

działania i praktyki edukacyjne, za którymi stoi zainteresowanie sztuką oraz jej wyko-

rzystanie jako narzędzia wzmacniania postawy świadomej partycypacji w kulturze. 

Sztuka w edukacji artystycznej staje się również instrumentem sprawczego działania, 

generującym zmiany społeczne. Celem edukacji artystycznej jest zatem zbliżenie ludzi 

do sztuki, rozbudzenie zainteresowania stojącymi za nią wartościami, ideami i prakty-

kami społecznymi. 

Edukacja artystyczna ma także na celu krytyczną i żywą refleksję oraz dyskusję nad 

zjawiskami społeczno-kulturowymi, zdobywanie i pogłębianie kompetencji artystycz-

nych oraz – szerzej – kulturowych, w tym także interpersonalnych i społecznych. Jej 

celem jest także rozwój psychologiczny jednostki, budowanie tożsamości wspólnoto-

wej czy rozbudzanie twórczego i kreatywnego charakteru działań, obejmującego całe 

spektrum życia człowieka. 

Animacja kulturowa (Agata Skórzyńska) 

To działania podejmowane w konkretnej grupie, wspomagające te formy uczestnictwa 

jej członków we własnej kulturze, które uznają oni za ważne, a które są z jakichś po-

wodów utrudnione. Animacja zawsze uwzględnia kulturowy potencjał grupy, w której 

pracujemy, a służy jego wzmocnieniu lub wydobyciu poprzez: 1) inicjowanie nowych, 

pożądanych relacji między wszystkimi uczestnikami; 2) nawiązywanie relacji z innymi 

grupami i instytucjami; 3) umożliwianie podejmowania nowych działań; 4) umożliwianie 

suwerennego podejmowania decyzji; oraz 5) wypracowanie, jeśli jest taka potrzeba, 

modelu zmiany kulturowej. 

Edukacja (Katarzyna Olbrycht) 

To działania formalne i nieformalne na rzecz wspierania rozwoju jednostki i przygoto-

wania jej do życia społecznego, przy czym zarówno „rozwój jednostki”, jak i „przygoto-

wanie do życia społecznego” przyjmują różne znaczenia, zależne od realizowanego 

w praktyce, choć nie zawsze deklarowanego i uświadamianego programu tych dzia-

łań. 

Edukacja kulturalna (Katarzyna Olbrycht) 
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Jest często rozumiana jako edukacja artystyczna, twórcza, edukacja do korzystania 

z ofert instytucji kultury, służąca kształceniu stosunku do dziedzictwa kulturowego – 

tożsamości kulturowej, ochrony dziedzictwa kultury własnej i innych, szacunku do róż-

norodności kulturowej i postaw dialogowych wobec innych kultur. 

Edukacja kulturowa (Centrum Praktyk Edukacyjnych) 

To proces przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego, często też krytycznego 

uczestnictwa w kulturze, dostarcza narzędzi do: samodzielnego, krytycznego, pogłę-

bionego rozumienia sensów poszczególnych wytworów kulturowych; sprawczego 

działania w sieci społecznokulturowych relacji. 

Grupa nieformalna  

To grupa osób, które realizują wspólnie projekt lub przedsięwzięcie o charakterze kul-

turalnym, lecz - pomimo działania pod określoną nazwą i/lub używania wspólnej iden-

tyfikacji graficznej - nie formalizują swojej działalności poprzez rejestrację we właści-

wym urzędzie. 

Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich 

do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do sa-

morealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej 

i zatrudnienia.  

Jedną z kompetencji kluczowych jest świadomość i ekspresja kulturalna, tj. doce-

nianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem 

szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizual-

nych. 

Kompetencja kulturowa (Leszek Korporowicz) 

To umiejętność użytkowania wzorców kulturowych obowiązujących w obrębie danej 

kultury; w najszerszym ujęciu całokształt zdolności określających kulturowe zachowa-

nia człowieka. 

Podmiot kultury (Wojciech Kłosowski)  

To każdy – osoba, grupa osób, organizacja, instytucja – kto „robi kulturę” w sposób 

zamierzony (intencjonalny) i względnie trwały (nie incydentalny). Bycie podmiotem kul-

tury nie zależy od jakiegokolwiek stanu formalnego, nie trzeba być nigdzie zarejestro-

wanym. Bycie podmiotem kultury wynika wyłącznie ze stanu faktycznego, z tego, co 

się w rzeczywistości robi. 
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Postawa twórcza (Claude Clerol, Robert Gloton6) 

To dyspozycja do tworzenia , która w stanie potencjalnym istnieje u wszystkich ludzi 

i w każdym wieku, uzależniona od środowiska społeczno-kulturalnego. 

Środowisko edukacji kulturowej (definicja wypracowana na rzecz GPEK) 

To osoby prowadzące działania z zakresu edukacji kulturowej oraz na jej rzecz. To, 

przede wszystkim, przedstawicielki i przedstawiciele środowiska oświaty, nauczycielki 

i nauczyciele przedszkoli i szkół, dyrektorki i dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy 

szkolni, pracowniczki i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, osoby odpo-

wiedzialne za sprawy związane z edukacją – kuratoria, podmioty działające w obsza-

rze spraw społecznych i obywatelskich itd. 

To także pracowniczki i pracownicy środowiska kultury: osoby pracujące w instytucjach 

kultury (teatry, muzea, galerie, filharmonie itd.), organizacjach pozarządowych, szko-

łach artystycznych, bibliotekach, domach kultury, osiedlowych domach/klubach są-

siedzkich, ogniskach lub klubach artystycznych. To także przedstawicielki i przedsta-

wiciele przedsiębiorstw prowadzących działalność kulturalną, rad dzielnic, grup niefor-

malne oraz osoby indywidualne, niezwiązane z żadnym podmiotem, artystki i artyści 

realizujące/y działalność edukacyjną, animatorki i animatorzy, edukatorki i edukatorzy.  

To także przedstawicielki i przedstawiciele urzędu (w tym decydentki i decydenci - 

osoby odpowiedzialne za politykę kulturalną, urzędniczki i urzędnicy). 

To mogą być osoby pracujące na uniwersytecie (w tym uniwersytety trzeciego wieku), 

w szkołach wyższych, 

To również osoby, które pracują w jednostkach pomocy społecznej, placówkach opie-

kuńczo-wychowawczych, zakładach karnych.  

Tekst kultury (Ewa Szczesna7) 

To tekst będący dobrem zbiorowym; zachowany, przekazywany i wzbogacany przez 

kolejne pokolenia, zobiektywizowany wynik współdziałania i twórczej aktywności wielu 

pokoleń zdolny do rozprzestrzeniania się i rozwoju. Jest efektem powtarzalności okre-

ślonych zachowań wewnętrznych i zewnętrznych członków społeczeństwa (np. myśle-

nia, odczuwania, skłonności do zachowań twórczych). T.k. ma wymiar materialny i du-

chowy, jednostkowy i globalny. Wymiar materialny to konkretne przedmioty, jak np. 

                                                           
6 Claude Clerol, Robert Gloton, Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1976. 
7 Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa 2004. 
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książka, malowidło, nagrana taśma filmowa, zapis nutowy; wymiar duchowy oznacza 

zdolność przedmiotu materialnego do bycia nośnikiem idei (wymiar symboliczny 

przedmiotu), kształtowania postaw, oddziaływania na intelekt, emocje. 

Tożsamość kulturowa (Marek S. Szczepański) 

To jedna z odmian tożsamości społecznej (zbiorowej). Względnie trwała identyfikacja 

grupy ludzi i pojedynczych jej członków z określonym układem kulturowym tworzonym 

przez zespół idei, przekonań, poglądów, z konkretnymi zwyczajami i obyczajami oraz 

z danym systemem aksjologicznym i normatywnym. Zbiór wierzeń i zachowań, 

wspólny język, który odróżnia grupy etniczne od siebie i od kultury dominującej. 

Twórczość (Wincenty Okoń8, Bogdan Suchodolski9) 

To proces działania ludzkiego dający nowe i oryginalne wytwory oceniane w danym 

czasie jako społecznie wartościowe; może przejawiać się w każdej dziedzinie działal-

ności ludzkiej. 

To pewna postawa wobec życia mająca swój wyraz w umiejętności samodzielnego 

myślenia i rozwiązywania nieznanych problemów i zadań; występuje tam, gdzie po-

wstają nowe jakości i wartości będące wynikiem osobistych działań i poszukiwań. 

Uczestnictwo w kulturze (Marek Krajewski10) 

Jeżeli przyjmiemy, iż kultura to specyficzny sposób życia określonej zbiorowości (na-

rodowej, lokalnej, regionalnej), to uczestnictwo w kulturze jest jednoznaczne z byciem 

pełnoprawnym członkiem tej wspólnoty. To nie tylko więc korzystanie z profesjonalnie 

tworzonych dóbr kultury dystrybuowanych przez instytucje, ale też jej współtworzenie 

– nie tylko poprzez kreowanie sztuki, ale też przez komunikowanie się z innymi, uży-

wanie narzędzi, korzystanie z mediów, współpracę i działalność obywatelską i spo-

łeczną. (...) pełne uczestnictwo w kulturze jest nie tylko warunkiem jednostkowego do-

brostanu, ale też podstawą społecznej integracji, solidarności i woli współdziałania. 

Czynniki te są z kolei niezbędne do wzmacniania demokratycznego charakteru lokal-

nych zbiorowości, ich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów, przed 

którymi one stają, a także harmonijnego rozwoju. 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 
Aleksandra Dulkiewicz 

                                                           
8 Wincenty Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992. 
9 Bogdan Suchodolski, Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa 1980. 
10 Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej, Warszawa 2017. 


