


EdUkacja kUltUralna odbywa 

się na wielU różnych obszarach 

i poziomach,w grupach 

formalnych i nieformalnych, na

płaszczyźnie fizycznej

i wirtUalnej,na każdym etapie 

rozwojU,w wymiarze kUltUry 

wysokiej i popUlarnej,

a jejgłównym celem jest  

nabywanie kompetencji.

Katarzyna Jagodzińska 

EdUkacja kUltUralna na rzecz 

kreatywności i innowacyjności

Trzy grosze. Młodzież się wtrąca,

Teatr Miniatura

fot.Piotr Pedziszewski



◆ Program został oficjalnie przyjęty do realizacji

13 grudnia 2021 r.na podstawie Zarządzenia nr 2021/21 

Prezydenta Gdańska.

◆ Program adresowany jest do wszystkich mieszkanek 

i mieszkańców Gdańska – w działania włączają się 

przedszkola i szkoły, instytucje kultury, organizacje 

pozarządowe, artyści i edukatorzy.

◆ Uczestnicy i realizatorzy programu animują, szkolą,  

sieciują, lepiej poznają nasze miasto i jego mieszkańców, 

nabywają wiedzę, nowe umiejętności, rozwijają swoje 

talenty i dzielą się nimi.

ABC programu

EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK

Spacer po Stoczni,

Europejskie Centrum Solidarności

fot.Grzegorz Mehring



◆ placówki oświatowe wszystkich typów, 

publiczne i niepubliczne,

instytucje kultury prowadzące działania 

na obszarze Gdańska,

organizacje pozarządowe,  

grupy nieformalne,

domy i kluby sąsiedzkie, kluby seniora,  

biblioteki,domy kultury,

ogniska, kluby artystyczne, 

zarządy i rady dzielnic,

instytucje pomocy i integracji społecznej,  

ośrodki doskonalenia nauczycieli,  

uczelnie wyższe, publiczne i niepubliczne, 

specjaliści ds.edukacji, animatorzy,  

artyści,

instytucje wspierające edukację,

środowiska kombatantów i weteranów walki 

o polskość oraz wolność i demokrację,  

przedsiębiorcy,
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◆ młodzież, m.in. działająca w Młodzieżowej Radzie 

Miasta Gdańska, samorządach uczniowskich, 

wolontariusze,

wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

inne podmioty, które realizują działania z zakresu 

edukacji do kultury i będą zainteresowane współpracą.

◆

◆

◆

Kim są realizatorzy

i uczestnicy programu?

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Wakacje 2019, CSW ŁAŹNIA 2

fot.Bartosz Bańka



1. Rozwijanie oferty instytucji kultury, organizacji pozarządo-

wych i placówek oświatowych kierowanej do wszystkich  

grup wiekowych,wzmacniającejkompetencje uczestnictwa  

w kulturze oraz służącej rozwijaniu aktywności twórczej 

i realizowaniu pasji.

2. Wypracowanie zasad współdziałania w ramach programu

podmiotów kultury oraz placówek gdańskiego systemu

edukacji.

3. Stworzenie programów rozwijania kompetencji w zakre-

sie edukacji do kultury adresowanych do animatorów,

menedżerów kultury, edukatorów, kadry nauczycielskiej,

przedstawicieli branży turystycznej.

4. Informowanie mieszkańców i realizatorów o stanie edukacji

do kultury w Gdańsku.

Jakie zadania 

realizuje program?

ZADANIA I DZIAŁANIA

Spacery Lokalnych Przewodników

i Przewodniczek po Zaspie,

Instytut Kultury Miejskiej

fot. Bartosz Bańka



◆

◆

◆

◆

Zespół Koordynacyjny  

ds. Edukacji do Kultury

powołany przez Prezydenta  

Gdańska

działa i wskazuje kluczowe  

działania w ramach rocznych 

planów pracy we współpracy 

z przedstawicielami środowisk  

oświaty i kultury

analizuje wyniki ewaluacji  

wdrażania programu 

nadzoruje prace Zespołu  

Roboczego ds.Edukacji  

do Kultury

I EWALUOWANY?

◆

◆

◆

Zespół Roboczy

ds. Edukacji do Kultury 

wdraża zadania programu  

bezpośrednio w szkołach, 

instytucjach i organizacjach  

pozarządowych

jest kierowany przez 

koordynatora programu  

aktywnie współpracuje z:

➔ koordynatorem liderów  

szkolnych

➔ nauczycielami – liderami

szkolnymi, ambasadorami  

programu

➔ koordynatorami

dzielnicowymi

Ocena realizacji programu będzie  

się odbywać w dwóch formach: 

otwartych spotkań

diagnostycznych

analizy danych zastanych.

◆

JAK PROGRAM JEST WDRAŻANY

◆



W oparciu o działania edukacyjne realizowane w Gdańsku…

EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK

w szkołach

…powstało 16 scenariuszy dla  

szkół podstawowych

i ponadpodstawowych

w następujących 10 obszarach:

◆ literatura

◆ film

◆ architektura

◆ historia Gdańska

◆ fotografia

◆ teatr

◆ animacja kultury

◆ sztuki plastyczne i wizualne

◆ muzyka

◆ taniec

animacja  

kultury

edukacja 

plastyczna/wizualna

edukacja 

obywatelska

edukacja  

literacka

edukacja 

muzyczna

edukacja 

teatralna

edukacja 

taneczna

edukacja  

filmowa

edukacja 

muzealna

edukacja 

o Gdańsku



Trochę statystyk:

Pilotaż programu EDUKACJA DO

KULTURY. GDAŃSK w szkołach

Lekcja muzealna, Muzeum Gdańska

fot. materiały organizatora

scenariuszy zajęć

szkół podstawowych (klasy IV-VIII)

szkół ponadpodstawowych

koordynatorów szkolnych

nauczycieli zaangażowanych w program

uczniów i uczennic biorących udział w 
warsztatach

16

9

6

21

30

1000



EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK

w szkołach – to działa!

Warsztaty na podstawie scenariusza

o tańcu w SP 49 w Gdańsku

fot.Marta J ankowska

Warsztaty teatralne

w ZSGH w Gdańsku

fot. J oanna Nikulin-Stawińska



czerwiec 2022

Finał pilotażu programu

w szkołach podczas 

Gdańskiego Forum

Edukacyjnego.

Prezentacja działań

i wręczenie certyfika-

tów zaangażowanym

nauczycielkom.

Podsumowanie pilotażu programu

EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK

Wiceprezydentka Monika Chabior

wręcza certyfikaty nauczycielkom

zaangażowanym w program

fot. Iza Banaszczyk



EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK

w przedszkolach

Nagrodą dla grup przedszkolnych,

które zwyciężyły w konkursie jest

spektakl „Piraci dobrej roboty” oraz

warsztaty przygotowywane przez

zespół Teatru Miniatura.



Instytucje kultury działają w programie

EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK

W ramach programu odbywają się cykliczne warsztaty 

i spotkania dla specjalistek i specjalistów ds. edukacji

z instytucji kultury.



Współpracujemy:



Finansowanie programu:

środki Gminy Miasta Gdańska na podstawie rocznych  

planów działania

środki zewnętrzne, w tym regionalne, państwowe 

i zagraniczne

miejski program dotacyjny – priorytet: systematyczne 

działania edukacji do kultury dla różnych grup 

odbiorców

◆

◆

◆

Jak program jest

finansowany?

Inspirowane słuchowiskami

warsztaty Dzikie dźwięki,

Teatr Miniatura

fot. Piotr Pędziszewski



Znajdziecie nas tutaj

◆ strona internetowa programu:

edukacjadokultury.gdansk.pl

mail:

info@edukacjadokultury.gdansk.pl

◆

◆

www.facebook.com/edukacjadokultury.gdansk

Warsztaty z cyjanotypii,

GAK Plama

fot. materiały organizatora

http://www.edukacjadokultury.gdansk.pl/
mailto:info@edukacjadokultury.gdansk.pl
http://www.facebook.com/edukacjadokultury.gdansk
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