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1. Wstęp 

Program „Bardzo Młoda Kultura” (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury (NCK). 

Rok 2020 był drugim rokiem realizacji zaplanowanej na lata 2019-2021 drugiej edycji Programu w 

Polsce. 

Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę 

edukacji ze sferą kultury.  

Poprzez sferę edukacji i kultury rozumie się różnorakie instytucje kultury, szkoły i inne placówki 

oświatowo-wychowawcze oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury lub edukacji, a 

także lokalnych edukatorów, którzy wykorzystując metody edukacji kulturalnej, rozwijają 

kompetencje społeczne dzieci i młodzieży.  

Celem programu jest wypracowanie stałych rozwiązań pracy z dziećmi i młodzieżą. Program ma za 

zadanie zbudować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie 

umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, komunikacją, kreatywnością i 

innowacyjnością w działaniu. 

Jednym z zadań realizowanych w programie jest przeprowadzenie przez operatorów ewaluacji 

autoewaluacji realizowanych przedsięwzięć. Ewaluacja ta ma za zadnie dostarczyć wiedzę 

umożliwiającą osiąganie coraz wyższego stopnia realizacji założonych w programie celów. 

Prowadzenie autoewaluacji pozwala na przyjęcie postawy refleksyjnej wobec dotychczas 

podejmowanych działań. Operatorzy programu BMK stają się „organizacjami uczącymi się”, w 

których dokonuje się korekt, zmian na podstawie dowodów dostarczonych w wyniku badań. 

Autoewaluacja staje się jednym z elementów funkcjonowania zespołów projektowych.  

Opolskim operatorem programu „Bardzo Młoda Kultura” jest Muzeum Śląska Opolskiego. Druga 

edycja programu w województwie opolskim realizowana jest pod nazwą: „EDUKO – BARDZO MŁODA 

KULTURA 2019-2021 – OPOLSKIE1”. 

W opolskim EDUKO, podobnie jak w pierwszej edycji, uznano, że ewaluacja będzie instrumentem 

stałego podnoszenia jakości prowadzonych działań i standardem dobrego zarządzania. Operator nie 

koncentrował się jedynie na samym procesie przyjmowania, oceny czy realizacji projektu zgodnie z 

jego planem, ale na jego efektach i trafności, czyli na tym, czemu cały system ma służyć, stąd bieżąco 

analizowano, oceniano i usprawniano projekt.  

Program BMK w 2020 realizowany był w niecodziennych uwarunkowaniach. Obowiązujące 

ograniczenia związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w działalności zarówno sfery kultury, jak 

i oświaty wprost oddziaływały na program. Obie sfery niezwłocznie podjęły próbę przeniesienia 

swojej działalności w formułę zdalną. Zaplanowane działania w ramach programu BMK także musiały 

zmierzyć się z tym wyzwaniem, począwszy od szkoleń po realizację projektów. Jak wykazano poniżej, 

połowa przeprowadzonych szkoleń odbyła się w formule zdalnej (online lub webinarium). Natomiast 

realizację projektów w społecznościach lokalnych maksymalnie przesunięto w czasie. W związku z 

powyższym wszystkie projekty zrealizowane zostały jednocześnie w okresie letnim i jesiennym.  

Szczegółową diagnozę sytuacji w edukacji i kulturze podczas pierwszych miesięcy pandemii 

prezentuje opracowana analiza SWOT – bazująca na doświadczeniach kilkumiesięcznej kwarantanny2. 

                                                           
1 W dalszej części opracowania nazwa projektu zamiennie używana „Opolskie EDUKO” lub „EDUKO”. 
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Analiza prezentuje możliwości realizowania przez opolskiego operatora oraz edukatorów celów i misji 

programu BMK, jeśli do dyspozycji będą jedynie narzędzia cyfrowe.  

                                                                                                                                                                                     
2 Zamrożone instytucje kultury. Analiza SWOT możliwości realizacji opolskiego programu BMK z wykorzystaniem narzędzi 
online, Elżbieta Nieroba, Magdalena Piejko-Płonka,  Opole 2020. 



4 

 

 

2. Informacja o badaniu ewaluacyjnym – metodologia 
 

Zgodnie z wytycznymi programu BMK regionalni operatorzy zobowiązani są przeprowadzić coroczną 

ewaluację. Zakres badania ewaluacyjnego jest bardzo wąski i dotyczy jedynie zweryfikowania dwóch 

obszarów wdrażanych działań. 

Zgodnie z Wytycznymi NCK ewaluacja ma na celu: 

 określić trafności oferty szkoleniowo-sieciującej do potrzeb potencjalnych odbiorców 

instytucji wdrażającej Program (Operatora); 

 zidentyfikować kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży, jakie były wspierane za pomocą 

wybranych do projektów zrealizowanych w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć 

„EDUKO – BARDZO MŁODA Kultura 2019-2021 – OPOLSKIE”. 

 

Kryteria dotyczące oceny materiału badawczego to: 

 

 

 

Realizując badanie, zastosowano zaproponowane przez NCK metody i technik służące pozyskaniu i 

analizie danych.  

Przeprowadzono analizę wszystkich wniosków projektowych, które otrzymały dofinansowanie na rok 

2020 oraz analizę opracowań i regulaminów opolskiego operatora oraz NCK.  

Oprócz analizy desk research przeprowadzono badania ankietowe, na podstawie których 

wypracowano wnioski i rekomendacje.  

W 2020 roku dla beneficjentów oferty szkoleniowo-warsztatowej zastosowano ankietę PAPI. Do 

badania zaproszono wszystkich uczestników szkoleń, którzy reprezentowali różne sektory (kultury i 

edukacji), pochodzili z różnych miejscowości itp. Uzyskano dzięki temu szeroką perspektywę 

różnorodnych opinii. Zwrotność ankiet wyniosła bardzo wysoki odsetek (3/4 uczestników szkoleń 

wypełniło ankietę). Wysoki udział w badaniu świadczy pozytywnie o relacjach na linii beneficjent – 

operator. Należy także wyrazić szczególne słowa uznania i wdzięczności dla uczestników szkoleń, 

którzy wypełnili i przekazywali ankiety drogą elektroniczną nawet po zakończeniu spotkań.  
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Dla bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych (przede wszystkim dzieci i młodzieży) 

przewidziano ankietę wydzierankę i sesję plakatową. Pakiet „ankieta wydzieranka + sesja plakatowa” 

była obowiązkowa dla każdego projektu. Równoczesny czas opracowywania Raportu z ewaluacji i 

kończąca się część projektów spowodowały, że ankiety nie zostały jeszcze przekazane do biura 

operatora i nie zostały one uwzględnione w niniejszym badaniu.  

W bieżącym roku z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiologiczną, która spowodowała przesunięcie 

się realizacji wszystkich projektów, nie przeprowadzono wywiadów IDI/TDI z realizatorami projektów.  

Na zakończenie prac badawczych przeprowadzono wywiady z pracownikami opolskiego Operatora 

celem opracowania ostatecznych rekomendacji. 

Nałożenie się wszystkich terminów spowodowało, że badanie oparto jedynie na ww. metodach 

badawczych. Jednak duża zwrotność ankiet, pogłębiona analiza desk research oraz wywiad z 

zespołem opolskiego EDUKO dają podstawę do stwierdzenia, iż badanie jest oparte na 

reprezentatywnych dowodach.  

Tabela 1. Zestawienie metod i technik badawczych 

Metoda badawcza Próba badawcza Wykonanie Obszar badawczy 

liczba Liczba %  

Analiza desk research  I, II 

Ankiety dla uczestników szkoleń  225 166 73,8% I 

Analiza wniosków projektowych 

zaakceptowanych do 

dofinansowania 

23 23 100% II 

Ankieta wydzieranka + sesja 

plakatowa 

23 projekty 12 projektów 52,2% II 

Warsztat 

rekomendacyjny/wywiad z 

członkami zespołu EDUKO 

1 1 100% I, II 

Źródło: opracowanie własne 
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3. Szkolenia i spotkania sieciujące odpowiedzią na potrzeby 

odbiorców  

 

W 2020 roku w województwie opolskim operator programu BMK zrealizował 11 szkoleń 

fakultatywnych oraz jedno szkolenie obowiązkowe dla wnioskodawców. Tematyka szkoleń 

fakultatywnych określona została m.in. na podstawie badania ewaluacyjnego z 2019 roku oraz 

własnych danych i wiedzy Operatora nt. zapotrzebowania na dane tematy. W związku z sytuacją 

epidemiologiczną nie odbyły się zaplanowane spotkania sieciujące, w tym coroczne Forum Ludzi 

Kultury i Edukacji.  

Tabela 2. Zestawienie szkoleń zorganizowanych w 2020 roku  

Nazwa szkolenia termin forma 

szkolenia 

liczba 

uczestników 

1. Szkolenie obowiązkowe dla projektodawców 20.02 stacjonarnie 91 
 

2. Jak sobie ułatwić zarządzanie projektem? Bezpłatne narzędzia 

Google w pracy animatora kultury 

15.04 online 24 

3. Dom kultury on-line w czasie epidemii 17.04 online 16 

4. Komunikacja międzypokoleniowa w epoce cyfrowej. 

Przełamywanie barier i przyciąganie uwagi 

20.04 online 21 

5. Cyfrowy animator – jak smartfon pomaga stworzyć i 

przeprowadzić ciekawe akcje kulturalno-artystyczne? 

24.06 online 22 

6. Pieśni ludowe między skansenem a smartfonem 29.06 stacjonarnie 3 

7. Obcowanie z dziełem sztuki – taniec intuicyjny jako medium 

wyrażania doznań estetycznych i emocji 

29.07 stacjonarnie 10 

8. Rola filmu w edukacji społeczno-kulturowej 5.10 stacjonarnie 7 

9. Biblioteka animatorem kultury i czytelnictwa 16.10 stacjonarnie 12 

10. Dziedzictwo kulturowe regionu w działaniach edukacyjno-

kulturowych. Jak zachwycić mieszkańców własną miejscowością, 

a nie zanudzić 

22.10 webinar 

11. Cyfrowe kompetencje animatora 27.10 online 10 

12. Zarządzanie zespołami ludzkimi i projektami w czasach pandemii 9.11 online 9 

Źródło: opracowanie własne 

Ogółem w szkoleniach uczestniczyło 225 osób. W związku z pandemią część szkoleń zorganizowana 

została online. Dodatkowo operator przygotował i opublikował webinar nt. „sztuki i edukacji w 

czasach zarazy”. W formę webinara przekształciło się także zaplanowane szkolenie pt. „Dziedzictwo 

kulturowe regionu w działaniach edukacyjno-kulturowych. Jak zachwycić mieszkańców własną 

miejscowością, a nie zanudzić”.  
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Szkolenia w formie zdalnej prowadzone były w większości przypadków w godzinach popołudniowych. 

Forma ta okazała się bardzo adekwatna do potrzeb, szczególnie nauczycieli. Pozwalała na łączenie 

pracy w szkole z podnoszeniem kwalifikacji. 

Uczestnikami szkoleń zorganizowanych w województwie opolskim w 2020 roku byli zarówno 

przedstawiciele sektora edukacji (ok. 60% uczestników), oświaty (30%), jak i sektora pozarządowego 

(10%). Prawie połowa z badanych brała udział w poprzedniej edycji Programu BMK (2016-2018).  

Uczestnicy ww. spotkań/szkoleń mieli różne oczekiwania w stosunku do tych przedsięwzięć. 

Przeważająca liczba uczestników szkoleń chciała zdobyć konkretną wiedzę lub uczestniczyli w 

szkoleniach, ponieważ byli zainteresowani tematem (odpowiednio 38,6% i 36,7% ankietowanych). 

Wykres 1. Jakiego wsparcia oczekiwali wszyscy uczestnicy szkoleń ze strony Operatora? (%, n=166) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując bardziej szczegółowo oczekiwania uczestników szkoleń, zauważamy, że wobec szkoleń 

obowiązkowych respondenci w większości wskazywali na odpowiedzi mówiące o ogólnym 

zainteresowaniu tematem. Natomiast uczestnicy szkoleń fakultatywnych wyrażali głównie chęć 

zdobycia konkretnej wiedzy i informacji.  

Wykres 2. Jakiego wsparcia oczekiwali uczestnicy szkoleń ze strony Operatora, w podziale na uczestników 

szkolenia obowiązkowego i szkoleń fakultatywnych? (%, n=166) 

 

Źródło: opracowanie własne 

W opiniach respondentów operator udzielił wsparcia, jakiego oczekiwali. Aż 95% respondentów 

wskazało odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”. Wysoko oceniono również stopień wzrostu 
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wiedzy i kompetencji w temacie, którego dotyczyło szkolenie. Na bardzo duży i duży stopień wzrostu 

wiedzy wskazało ponad 60% badanych, natomiast wzrostu kompetencji – ok. 55% badanych. 

 

Wykres 3. Ocena stopnia wzrostu wiedzy i kompetencji w temacie, którego dotyczyło szkolenie (%, n=166) 

 

Źródło: opracowanie własne 

W kontekście przyszłych szkoleń ponad 70% ankietowanych wskazywało na potrzebę dalszej 

organizacji pojedynczych szkoleń o różnej tematyce. Niespełna 30% badanych chciałoby uczestniczyć 

w cyklach szkoleniowych organizowanych przez operatora na temat edukacji kulturowej. 

W drugiej części badania ankietowego uczestnicy szkoleń zostali zapytani o kwestie dot. współpracy 

sektora kultury i sektora oświaty, tworzenia i funkcjonowania w regionie sieci takiej współpracy. 

Ponad połowa ankietowanych (55%) współpracuje z innymi osobami lub instytucjami, organizacjami z 

zakresu kultury/oświaty poza programem BMK. 

Ponad 70% badanych czuje się członkiem sieci współpracy w programie BMK w województwie 

opolskim, dla 15 % ankietowanych trudno było to ocenić. Tylko 12% respondentów stwierdziło, że nie 

czuje się członkami sieci, były to w większości osoby, które wcześniej nie brały udziału w programie 

BMK.  

W opinii uczestników szkoleń BMK ma atrakcyjną ofertę z punktu widzenia nauczycieli, jak również z 

punktu widzenia animatorów kultury.  

Uczestnicy szkoleń byli zgodni w sprawie konieczności współpracy sektora edukacji i kultury, uznając, 

że jest wiele możliwości do współpracy i obie strony powinny widzieć korzyści, jakie może przynieść 

taka współpraca dla obu stron. Ponad 80% badanych stwierdziło, że edukacja kulturowa może w 

doskonały sposób wspierać działania wychowawcze w szkołach, a szkoła może być dobrą przestrzenią 

do rozwijania edukacji kulturowej.  
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Wykres 4. Potrzeba współpracy sektora kultury i sektora oświaty (%, n=166) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na pytania mówiące o ewentualnym braku współpracy pomiędzy opolskimi placówkami oświaty i 

kultury ankietowani zaprzeczyli, jakoby takiej współpracy nie było. Ze stwierdzeniem, że nauczyciele 

nie podejmują współpracy z placówkami kultury, zgodziło się 15% ankietowanych. Podczas gdy na 

brak podejmowanej współpracy z nauczycielami przez placówki kultury wskazało ok. 5% badanych. 

Należałoby więc zintensyfikować działania upowszechniające program wśród opolskich pracowników 

oświaty lub pogłębić wiedzę nt. przyczyn tej sytuacji.  

Podzielone zdania były w kwestii zapewnienia miejsc, gdzie nauczyciele i animatorzy kultury mogą się 

poznać. Dla 28% badanych nie ma takich miejsc, a 31% stwierdziło, że się nie zgadza z takim 

twierdzeniem. Około 37% respondentów nie było w stanie ocenić tej kwestii. Wyniki te potwierdzają 

konieczność dalszego upowszechniania wiedzy nt. edukacji kulturowej i kontunuowania programu 

BMK na coraz większą skalę, obejmując swym zasięgiem coraz większe grono nauczycieli i 

animatorów kultury. Pokazuje to także, jak ważne jest sieciowanie i umożliwianie środowisku 

spotykania się, szkolenia i wymiany doświadczeń.  

Wykres 5. Współpraca placówek kultury z placówkami oświaty (%, n=166) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Nabyte na szkoleniach wiedzę oraz kompetencje ankietowani planowali wykorzystać głównie do 

poszerzenia oferty zajęć w swoich placówkach oraz do stworzenia nowego działania dla dzieci i 

młodzieży. Około ¼ respondentów stwierdziła, że wykorzysta wiedzę do przygotowania projektu w 
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ramach regrantingu BMK – były to osoby, które uczestniczyły w szkoleniach fakultatywnych dla 

wnioskodawców.  

Wykres 6. Cel wykorzystania nabytej na szkoleniu wiedzy/kompetencji (%, n=166) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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4. Wzmacnianie kompetencji kluczowych dzieci i młodzież w 

ramach dofinansowanych projektów 

 

Głównym celem konkursu na realizację przedsięwzięć „EDUKO – BARDZO MŁODA Kultura 2019-2021 

– OPOLSKIE” jest rozwój i promocja edukacji kulturowej, rozumianej jako wszelkie działania, które 

przygotowują różne jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Efektem działań 

miały być przedsięwzięcia przyczyniające się do pobudzania lokalnej wspólnoty obywatelskiej, 

wykorzystujące połączenie edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i 

młodzieży oraz ich opiekunów prawnych. 

W 2020 roku przeprowadzono dwa nabory projektów: zorganizowano edycję wiosenną i jesienną. 

Ogółem złożono 40 projektów (27 projektów w edycji wiosennej i 13 w edycji jesiennej) na łączną 

kwotę 231 444,44 zł. Zatwierdzonych do realizacji w 2020 roku zostało 23 projektów. Uzyskały one 

wsparcie na łączną kwotę 150 tys. zł. W edycji wiosennej zrealizowano 10 projektów o wartości  

80 000zł, natomiast jesienią wszystkie złożone projekty (13) otrzymały dofinansowanie na kwotę  

75 000 zł (budżet edycji jesiennej zwiększony został z 60 tys. zł do 75 tys. zł). 

Pomioty, które otrzymały wsparcie (liderzy projektów), reprezentowały zarówno sferę kultury, jak i 

oświaty (z przewagą podmiotów z sektora kultury). Dla prawie połowy projektów (11) liderami były 

gminne/miejskie ośrodki kultury. W konkursie mogły brać udział osoby fizyczne i/lub podmioty 

sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub 

kulturalną w województwie opolskim, które zrealizują na terenie województwa opolskiego projekt z 

zakresu edukacji i animacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży i ich opiekunów, oparty na 

partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury. Każdy podmiot (osoba 

fizyczna/instytucja/organizacja) biorący udział w konkursie miał obowiązek pozyskać partnera, z 

którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Partner jednak 

musiał reprezentować inną sferę życia społecznego niż wnioskodawca. W projektach więc musiały 

być minimum dwa podmioty reprezentujące obie sfery (edukację i kulturę). Łącznie w 2020 roku 

projekty realizowało 96 podmiotów (44 w edycji wiosennej i 52 w jesiennej). 

Działania projektowe zgodnie z założeniami w całości lub w znacznej części były realizowane na 

terenach do 25 tys. mieszkańców lub kierowane do mieszkańców tych terenów, np. jako odbiorców.  

Każdy projekt składał się z dwóch elementów: 

 działań edukacyjnych dedykowanych uczestnikom projektu i ich opiekunom, 

 działań twórczych dla uczestników projektu i ich opiekunów.  

Ogółem w projektach uczestniczyło 1378 dzieci i młodzieży (w wieku do 6 lat – 423, 6-14 lat – 384, 

14-19 lat – 571).  

Oprócz dzieci i młodzieży w projektach uczestniczyli także: 

 opiekunowie (rodzice, opiekunowie prawni) – 241 osób 

 nauczyciele – 126 osób 
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 animatorzy kultury – 86 osób 

 wolontariusze – 67 osób 

Suma wszystkich uczestników wyniosła 1898, jednak niektóre osoby uczestniczyły kilkukrotnie w 

jednym projekcie, stąd liczba niepowtarzajacych się uczestników szkoleń/warsztatów wyniosła 1628 

osób.  

W projekcie uczestniczyli także tzw. „bierni uczestnicy”, byli to np. widzowie spektakli, osoby 

odwiedzające wystawy czy pokazy. Takich uczestników było 6042.  

Przed przedstawieniem oceny realizowanych projektów należy zwrócić uwagę na okoliczności, w 

jakich odbył się nabór oraz realizacja i rozliczenie tych przedsięwzięć. Sytuacja spowodowana 

epidemią wprowadziła konieczność dostosowania m.in. regulaminu konkursu na realizację 

przedsięwzięć „Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”. Realizacja, w tym 

kwalifikowalność wydatków projektów z edycji wiosennej, została przedłużona do 31 października 

2020 r. (pierwotny zapis mówił o 30 czerwca)3. Tym samym obie edycje nałożyły się i wszystkie 23 

projekty realizowane były w tym samym czasie, a co za tym idzie, skumulowało się ich rozliczanie w 

ostatnich tygodniach realizacji Programu w województwie. Sytuacja ta uwydatniła problem 

nielicznego zespołu opolskiego operatora. Obciążenie pracowników w końcowej fazie realizacji 

programu nie wpłynął negatywnie na efekty i skuteczność pracy, jednak w przyszłości należy unikać 

podobnej kumulacji.  

 

                                                           
3 Aneks nr 1 do Regulaminu konkursu na realizację przedsięwzięć „Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – 
Opolskie” (edukoopolskie.pl) 
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Tabela 3. Zestawienie projektów zrealizowanych w 2020 roku w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć 

„EDUKO – BARDZO MŁODA Kultura 2019-2021 – OPOLSKIE” 

nazwa projektu/lider przyznana kwota 

dofinansowania 

EDYCJA WIOSENNA 

1.  „Emocje w kadrze fotografii zatrzymane” – Strzelecki Ośrodek Kultury 8.500 zł 

2.  „Lama Movie – bądź kreatywny” – Stowarzyszenie Opolskie Lamy 8.500 zł 

3.  „W Grodkowie pamiętam, że…” – Paweł Jurasz 8.500 zł 

4.  „Uwalniamy Talenty” – Fundacja Kwitnące Talenty 7.500 zł 

5.  „Przyjaciel zaklęty w dźwiękach” – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

oddział Ziemi Brzeskiej 

8.500 zł 

6.  „Kultura bez barier” – Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne 8.500 zł 

7.  „Drzewo dialogu i dobrej energii” – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju 8.500 zł 

8.  „Hip-Hip-CHÓRa!” – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 7.500 zł 

9.  „Opolskie tradycje kwiatami malowane” – Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie 7.500 zł 

10.  „Zbuntowani Tacy Sami” – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim 6.500 zł 

EDYCJA JESIENNA 

1. „Etno ławeczka-pocztówka z pozdrowieniami” – Ewa Kruszyna 6.500 zł 

2. „Nie taki zwykły las. Reportaże z Łambinowic” – Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych 

7.000 zł 

3. „Historia Pawłowiczek ukryta w grze terenowej” – Gminna Biblioteka Publiczna w 

Pawłowiczkach 

5.500 zł 

4. „Otwieramy księgę tajemnic – kronika Dobrodzienia i jej autor” – Dobrodzieński Ośrodek 

Kultury i Sportu 

7.000 zł 

5. „Palcem po Gorzowie – przewodnik turystyczny stworzony przez dzieci i młodzież” – 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim 

6.000 zł 

6. „Taniec, słowo, malowanie = emocji wyzwalanie” – Piotr Rozumek 5.000 zł 

7. „przeTŁUMACZ się” – Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 4.000 zł 

8. „Damy Radę Sercem Przebić Stal” – Wojciech Poprawa 5.500 zł 

9. „Mój portret, czyli tworzę, bo czuję” – Centrum Aktywności Lokalnej 6.500 zł 

10. „Docenić przeszłość – lokalni bohaterowie Powstań Śląskich” – Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim 

5.500 zł 

11. „Śląska kapela ludowa dawniej i dziś «Bierawianie & Tralalinki»” – Gminne Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bierawie 

5.500 zł 

12. „Joannicka Wioska Rycerska” – Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu 5.500 zł 

13. „Zakręceni w czasie” – Kluczborski Dom Kultury 5.500 zł. 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie informacji operatora programu.
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Uczestnicy projektów podczas badania dokonali podsumowania i oceny udziału w projektach. Jak 

wskazano w części dot. metodologii, uczestnicy wypełniali tzw. wydzieranki. Ogółem liczba zebranych 

(do 20 października) opinii wyniosła 465.  

Z przeprowadzonego badania wynika, że prawie 70% uczestników projektów przystępowało do nich z 

pozytywnym i bardzo pozytywnym nastawieniem. Jedynie 4% ankietowanych było bardzo 

negatywnie nastawionych do projektu i 8% negatywnie. Wyniki te wskazują na ocenę, z jaką odbiorcy 

końcowi rozpoczęli współpracę w ramach projektów jeszcze przed ich rozpoczęciem. 

Wykres 7. Początkowe nastawienie do projektu (%, n=465) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Jeszcze wyższe oceny odnotowano podczas realizacji projektu. Ponieważ badanie przy użyciu 

„wydzieranki” przeprowadzono w końcowych etapach realizacji projektów, odpowiedzi te 

podsumowują adekwatność i skuteczność projektów. Aż 94% badanych uczestników oceniło 

realizację projektów jako bardzo pozytywne i pozytywne. Odpowiedzi negatywnie oceniające 

przedsięwzięcia wskazało niespełna 2% uczestników.  

Wykres 8. Ocena realizacji projektu BMK (%, n=465) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Ilustrując na jednym wykresie dokonane oceny, widzimy, jak zmieniły się osądy uczestników 

projektów. Ocena ta wskazuje na wysoki stopień adekwatności dostosowania oferty projektów do 

potrzeb dzieci i młodzieży oraz na skuteczność wzmocnienia kompetencji kluczowych uczestników w 

ramach dofinansowanych projektów. 

Wykres 9. Zastawienie oceny przed i po (w trakcie) realizacji projektów (%, n=465) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Uczestnicy projektów, określając, co uzyskali dzięki projektowi, wskazywali głównie na wzrost 

kreatywności (43,2% ankietowanych) oraz umiejętność lepszej współpracy z innymi (30,5%).  

Wykres 10. Co uzyskałem dzięki udziałowi w projekcie? Ocena uczestników projektów (%) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Dzieciom i młodziezy najbardziej podobało się to, że mogli samodzielnie tworzyć, że to oni nadawali 

kształt realizowanym projektom. Ocena ta wyraźnie podkreśla skuteczność realizacji projektów BMK. 

Proces kształcenia edukatorów i animatorów kultury, jaki od 2016 roku prowadzony jest dzięki 

programowi BMK, przynosi efekty w zmianie formuły prowadzonych projektów. Dzięki działaniom 

opolskiego operatora wzrasta doświadczenie związane z nowymi formami działania i 

umiejętnościami, szczególnie w zakresie prowadzenia projektów aktywizujących ich uczestników.  
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Wykres 11.  Co Ci się najbardziej podobało w projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne 

Pozytywne opinie uczestników projektów dają podstawy do stwierdzenia, że ich efekty na trwale 

zapiszą się w społecznościach lokalnych i będą rozwijane. Odpowiedzi wyrażone w badaniu 

jakościowym „pociąg do wiedzy”, przeprowadzonym wśród najmłodszych uczestników projektów, 

wskazują na ogromną chęć uczestnictwa w kolejnych nowych przedsięwzięciach lub dalszych 

częściach warsztatów o tej samej tematyce.  

W kategorii „Wagon plany/marzenia” wskazywali na liczne tematy kolejnych projektów. Tematy nie 

zawsze dot. edukacji kulturowej, jednak mogą być inspiracją do określenia myśli przewodniej 

warsztatu. Na przykład zgłoszony temat „Lekcja o lesie” może dot. rzeźby z drewna, połączonej z 

wyprawą do lasu, gdzie dzieci/młodzież, poznając drzewa, dowie się, z jakiego drewna najczęściej się 

rzeźbi. 

 Może też coś do wyklejenia… ulubioną postać z bajki. Wyklejać i zdobić. 

 Plastyczny; Plastelina; Ludziki z plasteliny. 

 Ceramika i witraże. 

 Szycie i modelowanie z gliny.  

 Malować ciałem (rękami i nogami). 

 Poznać kogoś ważnego. 

 Chcielibyśmy spotkać się z piosenkarką i móc pośpiewać.  

 Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak powstają książki dla dzieci i spotkać autorkę takich 

książek.  

 Chcielibyśmy poznać artystę malarza. 

 Lekcja o lesie. 

 Przyniesienie zwierząt. 

 Może o zwierzątkach, jak żyją, gdzie mieszkają. 
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 Chętnie pobawiłbym się ze zwierzętami.  

 Wydrukować książkę, O historii. 

 Tańczyć, rysować obrazy, samoobrona, malarstwo, śpiewać. 

 Projekt o wojsku. 

 O sporcie, bo lubię szybko biegać i ćwiczyć. 

 Zrobić filmik o mojej wsi. 

 O historii. Badać historię. Gra miejscowa. 

 Nagrywaniu filmów.  

 O grach mobilnych. 

 Stworzenie własnej gry. Robotyka. 

 Taki, żeby pojechać na wycieczkę. 

 Chciałbym chodzić na basen i nauczyć się nurkować. 

 O balecie - chcę nauczyć się tańczyć jak prawdziwa baletnica. 

 Chciałabym się nauczyć ładnie grać na instrumencie/pianinie. 

 Chciałbym zagrać na akordeonie. 

 Sadzić roślinki i kwiatki. 

 Klocki Lego - budowanie i konstruowanie. 

 O dinozaurach i wykopaliskach, a na koniec pojechać do Jurassic Park. 

 Podobają mi się projekty, w których można występować na scenie. 

 Letnie kino plenerowe.  

 Mali odkrywcy – eksperymenty. 

/opinie z ankiety „Pociąg do wiedzy”/ 

 

W swoich opiniach dzieci często wskazywały, że projekty powinny być dłuższe i zakończone miłymi 

akcentami, takimi jak festyn, wyjazd na wycieczkę czy po prostu „tort”. Podsumowaniem wysokiej 

jakości projektów zrealizowanych w 2020 jest także jedna z wypowiedzi dziecka, które stwierdza, że 

kolejny projekt powinien być: „Taki sam, fajny jak ten”. 

Opolskie projekty w 2020 roku, mimo bardzo trudnych uwarunkowań, w jakich się odbywały, 

zakończyły się sukcesem. Podejmowane w ramach tych projektów działania w sferze kultury 

przyczyniły się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. współpracy, 

kreatywności, innowacyjnego działania. We wszystkich projektach dzieci i młodzież wyraziły 

zdecydowane zadowolenie z udziału i podkreśliły chęć ich kontynuacji. Przeprowadzona analiza 
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nasuwa propozycję rozważenia w kolejnych edycjach programu realizacji większych, dłuższych 

projektów. Może skupiających jednocześnie większą liczbę partnerów, ale pozwalających na 

organizację całego cyklu warsztatów, z ewentualnym dopuszczeniem w kolejnych latach jego 

kontynuacji. Rozwiązanie to spowodowałoby zmniejszenie się liczby projektów, ale bez zmniejszenia 

się liczby uczestników w skali całego programu. Mogłoby to spowodować także zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych, związanych z rozliczaniem dużej liczby projektów.  
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5. Wnioski i rekomendacje  

 

Wniosek Rekomendacja 
adresat 

rekomendacji 

czas 

wdrożenia 

Pozytywne opinie uczestników projektów 

dają podstawy do stwierdzenia, że ich efekty 

na trwale mogą zapisać się w 

społecznościach lokalnych i powinny być 

kontynuowane i rozwijane. Odpowiedzi 

wyrażone w badaniu przeprowadzonym 

wśród najmłodszych uczestników projektów 

wskazują na ogromną chęć uczestnictwa w 

kolejnych przedsięwzięciach. Dzieci i 

młodzież wyraziły także zainteresowanie 

kontynuacją warsztatów o tej samej 

tematyce. 

 

 Dalsza realizacja programu w 

województwie opolskim. 

 Możliwość kontynuacji tego samego 

tematu w nowych projektach przez te 

same podmioty, jako dalsza część 

projektu z roku/lat wcześniejszych.  

 Rozważenie w kolejnych edycjach 

realizacji większych, dłuższych 

projektów, pozwalających np. na 

organizację całego cyklu warsztatów.  

 

Operator/NCK/

Zarząd 

Województwa 

2020-2021 

Wyjątkowa sytuacja spowodowała m.in. 

przesunięcia w harmonogramie realizacji 

projektów i skumulowanie wszystkich 

projektów w tym samym czasie. Wskutek 

czego w tym samym czasie rozliczano i 

podsumowywano wszystkie projekty 

regrantingowe.  

 

 Wypracowanie wspólnie z 

projektodawcami harmonogramów 

realizacji projektów, tak aby nie 

kumulowało się ich rozliczanie i 

podsumowywanie w tym samym czasie.  

 

Operator 2020-2021 

W projektach uczestniczyć muszą podmioty 

reprezentujące zarówno sferę nauki, jak i 

kultury. Jednak edycji 2020 większą 

aktywność odnotowano w podmiotach sfery 

kultury. Oceniono, że sfera kultury z 

większym zainteresowaniem współpracuje ze 

sferą edukacji (wykazuje większą inicjatywę).  

 

 Dalsze wspomaganie w nawiązywaniu 

współpracy sfery kultury i edukacji – 

sieciowanie. 

 Zintensyfikowanie działań 

upowszechniających BMK w środowisku 

oświatowym. 

 

Operator/Kura

torium Oświaty 

2020-2021 

Podzielone zdania były w kwestii 

zapewnienia miejsc, gdzie nauczyciele i 

animatorzy kultury mogą się poznać. Dla 1/4 

badanych nie ma takich miejsc, a o koło 37% 

respondentów nie było w stanie ocenić tej 

kwestii. Pokazuje to także, jak ważne jest 

upowszechnianie informacji o BMK oraz 

sieciowanie i umożliwianie środowisku 

spotykania się, szkolenia i wymiany 

doświadczeń.  

 

 Dalsze upowszechnianie wiedzy nt. 

edukacji kulturowej i kontunuowanie 

programu BMK na coraz większą skalę, 

obejmując swym zasięgiem coraz 

większe grono nauczycieli i animatorów 

kultury.  

 Systemowe rozwiązanie dot. 

prezentowania i upowszechniania 

dobrych praktyk w skali 

regionalnej/ogólnopolskiej. 

 Rozwój narzędzi ułatwiających kontakt, 

wymianę wiedzy i doświadczeń w skali 

regionalnej, wykorzystując m.in. portal 

Operator/NCK 2020-2021 
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edukoopolskie.pl. 

 Opracowanie, na wzór rekomendowanej 

na poziomie ogólnopolskim, bazy osób 

i instytucji zajmujących się edukacją 

kulturową w województwie opolskim ze 

wskazaniem specjalizacji danej osoby.  

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że 

duża część szkoleń odbyła się online. 

Szkolenia te prowadzone były w większości 

przypadków popołudniami. Forma ta jest 

adekwatna do potrzeb, szczególnie 

nauczycieli. Pozwala to na łączenie pracy z 

podnoszeniem kwalifikacji.  

 Kontynuacja części szkoleń w formie 

zdalnej, ze szczególnym miejscem dla 

webinariów, które pozwalają na 

odtwarzanie szkoleń każdemu w każdym 

czasie. 

Operator 2020-2021 

Wysoko oceniono stopień wzrostu wiedzy i 

kompetencji w temacie, którego dotyczyło 

szkolenie. Na bardzo duży i duży stopień 

wzrostu wiedzy wskazało ponad 60% 

badanych, natomiast wzrostu kompetencji 

ok. 55% badanych. 

 Kontynuacja organizacji 
warsztatów/szkoleń dla animatorów i 
nauczycieli z zaangażowaniem 
ekspertów regionalnych i 
ogólnopolskich.  

Operator 2020-2021 

 




