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1. Wstęp 
 

Program „Bardzo Młoda Kultura” (BMK) to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum 
Kultury. W roku 2019 rozpoczęła się jego druga edycja, która potrwa do 2021 roku. 

Zgodnie z zapisami w dokumentach programowych, jego zadaniem jest projektowanie, testowanie 
i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Definicja ta bardzo szeroko 
traktuje pojęcie „współpracy” - począwszy od bardzo szerokiego podejścia do podmiotów 
realizujących te zadania po wykorzystanie różnych metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. 
Podmiotami, które mogą realizować działania, to wszelkiego rodzaju instytucje kultury, szkoły i inne 
placówki oświatowo-wychowawcze, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury lub 
edukacji oraz lokalni edukatorzy (osoby fizyczne zajmujące się szeroko pojętym rozwojem 
kompetencji społecznych dzieci i młodzieży).  

Zgodnie z zapisami „Regulaminu Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 
2019-2021” strategicznym celem programu na lata 2019-2021 jest: 

„wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie 

edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach 

którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania 

cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego 

działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.  

Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie 

organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i 

edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za 

kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek1”. 

 

Osiągnięcie wymienionych celów możliwe jest dzięki współpracy z wojewódzkimi Operatorami, 
którzy w oparciu o doświadczenia z pierwszej edycji programu, realizowanej w latach 2016-2018, 
podjęli się realizacji projektów wojewódzkich. W ramach tych działań budowana jest oferta 
edukacyjna, wykorzystywana z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w 
zakresie kultury, z drugiej – do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji zarówno tej 
formalnej, jak i nieformalnej.  

Istotą działalności operatorów, podobnie jak we wcześniejszej edycji Programu, jest koordynowanie 
działań z zakresu edukacji kulturowej w regionie oraz prowadzenie szerokiej działalności 
informacyjno-promocyjnej wśród przedstawicieli edukacji, kultury (nauczycieli, dyrektorów placówek 
oświatowo-dydaktycznych), przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych 
oraz rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży. 

Operatorzy odpowiadają w ramach realizowanych swoich projektów za: 

 diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie i autoewaluacji 
podejmowanych działań; 

                                                           
1 REGULAMIN PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021, Preambuła. 
(https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura) 

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura
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 prowadzenie działań organizacyjnych, informacyjnych oraz integracyjnych (np. 
tworzenie portali informacyjnych, organizacji konferencji, spotkań i prezentacji działań 
z zakresu edukacji kulturowej, wymianę doświadczeń edukatorów); 

 prowadzenie szkoleń i warsztatów dla animatorów kultury, pedagogów i edukatorów, 
a także konsultacje i doradztwo; 

 współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie 
przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych - 
odbiorcami tych przedsięwzięć są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz kadra 
oświatowa, rodzice i opiekunowie2. 

 

Opolskim operatorem Programu „Bardzo Młoda Kultura” jest ponownie Muzeum Śląska Opolskiego. 
Druga edycja programu w województwie opolskim realizowana jest pod nazwą: „EDUKO –BARDZO 
MŁODA KULTURA 2019–2021-OPOLSKIE3”. 

Jak wcześniej wspomniano wśród zadań operatora jest prowadzenie ewaluacji działań w każdym roku 
realizacji projektu. W opolskim projekcie 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.  

Ewaluacja projektu EDUKO w województwie opolskim traktowana jest niezmiennie jako: 

„zaproszenie do rozwoju, a więc nie jako „mierzenie jakości”, (…) ale jako refleksja nad 

szerokim wachlarzem realizowanych przez niego wartości w celu dalszego jego 

rozwoju4”.  

                                                           
2 https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/o-programie 
3 W dalszej części opracowania nazwa projektu zamiennie używana „Opolskie EDUKO” lub „EDUKO”. 
4 S. Jaskuła, L. Korporowicz: Raport z metaewaluacji programu bardzo młoda kultura, Narodowe Centrum Kultury, 

Warszawa, 2017, s. 13. 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/o-programie
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2. Informacja o badaniu ewaluacyjnym – metodologia 
 

Obowiązkiem każdego operatora Programu BMK jest coroczne przygotowanie raportu z prowadzonej 

ewaluacji. Narodowe Centrum Kultury wypracowało Wytyczne do ewaluacji działań operatorów 

regionalnych BMK w 2019 roku, na podstawie których opolski operator przygotował niniejszy raport.  

Zgodnie z Wytycznymi ewaluacja miała 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: 

 

 

 

W niniejszym badaniu ewaluacyjnym określono dwa obszary, według których prowadzono analizę: 

I. Obszar beneficjentów oferty szkoleniowo-sieciującej. 

II. Obszar beneficjentów ostatecznych – dzieci i/lub młodzież. 

Podsumowaniem ewaluacji jest zbiór wniosków i rekomendacji.  

Realizując badanie, zastosowano metody i technik służące pozyskaniu i analizie danych (w 

szczególności wykorzystano metody zaproponowane przez NCK). W pierwszej kolejności dokonano 

analizy dokumentów (regulaminów NCK i Opolskiego Operatora oraz Diagnozy stanu edukacji 

kulturowej w województwie opolskim - 2019) i wniosków projektowych, które realizowane były w 

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

OPOLSKIE”. Ponadto dokonano przeglądu i analizy wcześniejszych badań i ewaluacji programu BMK.  

Następnie przeprowadzone zostało badanie ankietowe (techniką PAPI), obejmujące wszystkich 

uczestników szkoleń i spotkań sieciujących. Dodatkowo przeprowadzono wywiady telefoniczne z 

odbiorcami tych szkoleń i/lub spotkań sieciujących. W badaniu ankietowym udało się uzyskać bardzo 

wysoki zwrot odpowiedzi na poziomie 45%. Stosunkowo wysoki udział w badaniu świadczy 

pozytywnie o relacjach na linii beneficjent – Operator. Świadczyć też może o tym, że tematyka dot. 

rozwoju edukacji kulturowej jest ważna dla osób realizujących projekty. Aby uzyskać odpowiedzi na 
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pytania dot. beneficjentów ostatecznych (obszar II), wykorzystano jakościowa metodę przygotowaną 

specjalnie dla dzieci i młodzieży – ankieta wydzieranka + sesja plakatowa. Dodatkowo 

przeprowadzono wywiady indywidualne z realizatorami projektów Konkursu na realizację 

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

W badaniu ewaluacyjnym wykorzystano wzory narzędzi badawczych opracowanych i przekazanych 

przez NCK.  

Na zakończenie prac badawczych zostało zorganizowane spotkanie – warsztat rekomendacyjny z 

Zespołem EDUKO.  

 

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 
i/lub wydarzeń sieciujących 

299 132 45% I 

Analiza wniosków projektowych 
zaakceptowanych do 
dofinansowania 

9 9 100% II 

Wywiady IDI/TDI z uczestnikami 
szkoleń/spotkań sieciujących 

28 28 100% I 

Wywiady IDI/TDI z realizatorami 
projektów 

5 5 100% II 

Ankieta wydzieranka + sesja 
plakatowa 

9 projektów 9 projektów 100% II 

Warsztat rekomendacyjny 1 1 100% I, II 

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

odbiorców  
 

W 2019 roku w województwie opolskim operator programu BMK zrealizował 6 szkoleń 

fakultatywnych, dwa szkolenia obowiązkowe (jedno dla wnioskodawców i jedno dla laureatów 

konkursu) oraz 4 spotkania sieciujące.  

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

wynikało także z charakteru organizowanych przedsiewzięć. Znacząca część uczestników tych działań 

(42,2%) chciała zdobyć konkretną wiedzę i informacje. Takie oczekiwania wyrażali głównie uczestnicy 

szkoleń (59,2%). Natomiast uczestnicy spotkań sieciujących chcieli przede wszystkim pozyskać ogólne 

informacje o działaniach edukacji kulturowej (43,5%).  

 

Wykres 1. Jakiego wsparcia oczekiwano ze strony Operatora? (%) 

 
 

Jednym ze spotkań sieciujących było IV Forum Ludzi Kultury i Edukacji w Mosznej, które na stałe 

wpisało się już w kalendarz najważniejszych spotkań osób związanych z edukacją kulturową w 

regionie. Trzy pozostałe spotkania odbyły się w różnych częściach województwa: Gorzowie Śląskim, 

Zdzieszowicach i Pokoju. Łącznie w spotkaniach sieciujących wzięło udział 139 uczestników (w tym 90 

osób w IV Forum Ludzi Kultury i Edukacji). Dodatkowo w lipcu 2019 roku zorganizowane zostało 

spotkanie z wolontariuszami, w którym uczestniczyło 32 przedstawicieli organizacji pozarządowych z 

województwa opolskiego.  

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w ww. czterech spotkaniach sieciujących. Wniosek ten 

potwierdzają wyrażone w ankietach ewaluacyjnych opinie: grupa 85% badanych stwierdziła, że 

spotkanie było zgodne z ich oczekiwaniami, a dzięki spotkaniu podnieśli w wysokim i bardzo wysokim 

stopniu swój poziom wiedzy i kompetencji (odpowiednio 70% wskazań respondentów na 

podniesienie wiedzy i 60% kompetencji).  

Podczas wszystkich działań realizowanych w ramach opolskiego projektu BMK w 2019 roku pytano 

uczestników, czy uważają, że w województwie funkcjonuje sieć współpracy na rzecz edukacji 

kulturowej. Ponad ¾ respondentów potwierdziła, że takowa już jest. Opinie jednak różniły się w 
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opiniach nt. zakresu tej sieci i jej fazy strukturyzacji. Badani wyrażali także zdanie, że istnieje 

konieczności dalszej pracy nad budową i rozwojem takiej sieci. Około 80% pytanych osób, uznało, że 

bycie w sieci pomaga w realizacji działań z zakresu edukacji kulturowej.  

„Działa, ale bardzo luźna, oparta raczej o indywidualne kontakty przedstawicieli 

instytucji”.  

„Sieć musiałaby być bardziej rozpoznawalna w środowisku”.  
/wywiady z uczestnikami szkoleń i spotkań sieciujących/ 

 

Budowana sieć współpracy w województwie opolskim to nie tylko organizowane spotkania 

sieciujące, które odbywają się w różnych częściach regionu, ale także szkolenia, warsztaty, 

współpraca środowisk w ramach realizowanych projektów lokalnych czy wydarzenie w randze 

regionalnej tj. Forum Ludzi Kultury i Edukacji oraz inne wydarzenia organizowane przez samorząd 

województw, których jednym z tematów jest edukacja kulturowa. Należy także zwrócić uwagę na 

liczne działania Zespołu EDUKO w budowie i rozwoju edukacji kulturowej w regionie. Zespół poprzez 

swoje działania projektowe, a także częsty udział w wydarzeniach organizowanych w ramach 

lokalnych projektów, tworzy warunki do nawiązywania i rozwoju kontaktów, dzieli się wiedzą i 

informacjami, przekazuje kontakty.  

Wszystkie powyższe działania sieciujące są efektywne i pożądane w regionie. Wskazują na to 

przeprowadzone wywiady z uczestnikami spotkań i szkoleń. Trudno jest więc wskazać jeden typ 

działań, który służy w największym stopniu sieciowaniu w regionie. 

Jak wykazano w regionalnej Diagnozie 2019, uczestnikami opolskiej sieci są bardzo zróżnicowane 

podmioty – między innymi publiczne i niepubliczne instytucje oświatowo-wychowawcze, instytucje 

kultury, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (edukatorzy, artyści), a także władze samorządowe. 

Jak czytamy dalej, uczestnictwo w sieci polega na rozwijaniu współpracy opartej na partnerstwie, 

zaufaniu, kompetencjach oraz daje możliwość współudziału w budowaniu wysokiej jakości oferty w 

zakresie edukacji kulturowej. Współpraca w programem BMK daje również możliwość nabywania 

wiedzy oraz zdobywania i doskonalenia kompetencji w trakcie licznych szkoleń i warsztatów. Udział w 

sieci daje okazję do nabywania i wymiany doświadczeń.  

Opnie z diagnozy potwierdzają wyniki przeprowadzonej ewaluacji. W ankietach ewaluacyjnych oraz 

podczas wywiadów indywidualnych wskazywano na liczne partnerstwa, tworzące lokalną i regionalną 

sieć współpracy. Wskazywano w szczególności na współpracę ze: szkołami, przedszkolami, 

bibliotekami, domami kultury, kołami Mniejszość Niemieckiej, kinami, Uniwersytetem III wieku, 

organizatorami warsztatów terapii zajęciowej, organizacjami pozarządowymi, ochotniczymi strażami 

pożarnymi, klubami osiedlowymi, lokalnymi grupami działania (LGD), radami sołeckimi, radami 

parafialnymi. Wymieniano także regionalne instytucje kultury jak Filharmonai Opolska, Muzeum 

Śląska Opolskiego czy jedyny w regionie Opolski Teatr Lalki i Aktora. Zwrócono uwagę także na 

współpracę z lokalnymi twórcami.  

Uczestnicy spotkań i szkoleń zrealizowanych w 2019 roku przez opolskiego Operatora BMK byli 

zgodni, że współpraca obu sektorów (edukacji i kultury) jest konieczna. Ponad 90% badanych 

uczestników wskazała, że szkoła może być dobrą przestrzenią do rozwijania edukacji kulturowej. 

Edukacja kulturowa i projekty realizowane w ramach przedsięwzięć Programu BMK w doskonały 
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sposób wspierają działania wychowawcze w szkołach. Jak oceniono, Program BMK ma atrakcyjną 

ofertę zarówno z punktu widzenia nauczycieli, jak i animatorów kultury. Około połowa respondentów 

zwróciła jednak uwagę na problem z przestrzenią – miejscami, gdzie nauczyciele i animatorzy kultury 

mogliby się poznać, co oznaczać może konieczność rozwoju sieci współpracy i organizowania z 

poziomu regionalnego takich możliwości. Dalsze działania Programu BMK wpisują się w te 

wymagania, a zaplanowane już przedsięwzięcia opolskiego Operatora powinny w pewnym stopniu 

zaspokoić wykazane potrzeby środowiska animatorów i nauczycieli. Uczestnicy badania wskazywali 

także na konkretne rozwiązania, które pomogłyby we współpracy, budowie i rozwoju regionalnej 

sieci:  

  „Pomogłoby powstanie centrum koordynującego, które łączy instytucje i 
organizacje wymagające wsparcia. Dokładniej: instytucja zwraca się z 
konkretną potrzebą, a centrum wie, do kogo można się zwrócić i 
organizuje kontakt”. 

 „Być może funkcjonowanie w ramach wspólnej bazy kontaktów byłoby 
pierwszym krokiem”.  

 „Powinno to być forum internetowe, które wszyscy tworzymy i mamy do 
niego dostęp”.  

/wywiady z uczestnikami szkoleń i spotkań sieciujących/ 

 

Wykres 2. Ocena możliwości współpracy sektora kultury i sektora oświaty (%) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pewną formą sieciowania w regionie były także zorganizowane szkolenia dla animatorów kultury i 

nauczycieli. Ich rola sieciowania była wartością dodaną, ponieważ głównym celem szkoleń było 

podniesienie wiedzy i kompetencji regionalnej kadry w zakresie narzędzi, jakie mogą być 

wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą.  

W czterech zorganizowanych w ramach projektu szkoleniach fakultatywnych uczestniczyło 64 osób. 

Ponieważ niektóre osoby uczestniczyły w kliku szkoleniach, liczba uczestników szkoleń 
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niepowtarzających się wyniosła 43 osoby (w tym 14 animatorów i 18 nauczycieli). Osoby, które 

uczestniczyły w kilku szkoleniach, wyrażały opinię, że stanowią one dla nich pewien pakiet – ciąg 

logiczny szkoleń doskonalących ich kompetencje. Wartością dodaną szkoleń zorganizowanych w 2019 

roku było to, że wszystkie szkolenia prowadziła jedna trenerka. Ponadto zorganizowano dwudniowe 

szkolenie – warsztat z kursem trenerskim „Przemiany pokoleniowe – jak aktywizować młodzież w 

dzisiejszym świecie” oraz warsztat badawczy „Badanie potrzeb lokalnej społeczności jako narzędzie 

współpracy w edukacji kulturowej”. 

 

Tabela 2. Szkolenia (fakultatywne) zrealizowane w ramach projektu EDUKO w 2019 roku. 

l.p temat cele  data 
liczba 

uczestników 

1 Edukacja jutra  uzyskanie balansu w życiu zawodowym i prywatnym, 

 indywidualny relaks dla uaktywnienia pełnego potencjału, 
poznanie źródeł zachowań i ich transformacji - techniki 
uaktywniające pełnię własnego potencjału. 

18.09.2019 12 

2 Kompetencje społeczne 
w praktyce 

 świadomość ról pełnionych w życiu zawodowym i 
osobistym, 

 efektywna komunikacja, 

 narzędzie poznania siebie – proces komunikowania, 

 świadomość zasobów dla wzbogacenia kompetencji 
społecznych. 

23.09.2019 17 

3 Nowoczesne metody 
pracy z dziećmi i 
młodzieżą 

 poznanie metod rozwijania indywidualnej kreatywności, 

 rozwijanie kompetencji i przejmowanie odpowiedzialności 
za własny rozwój, 

 poznanie technik twórczego myślenia i korzystania z 
wyobraźni. 

 

8.10.2019 18 

4 Trening kreatywnego 
myślenia i działania 

 poznanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania 
problemów, 

 rozwój kreatywności i elastyczności myślenia, 

 poznanie pasji i określenie wartości jaką dają człowiekowi, 

 zrozumienie twórczości i jej przełożenie na samorealizację. 
 

23.10.2019 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Operatora 

 

Przeprowadzone szkolenia fakultatywne, zgodnie z tematami zaprezentowanymi w powyższej tabeli, 

były zorganizowane w formule warsztatów z duża ilością dyskusji oraz współpracy zespołu i trenera.  

Szkolenia obowiązkowe zorganizowane i przeprowadzone przez kadrę Operatora dotyczyły głównie 

Regulaminu Konkursu na realizację przedsięwzięć „EDUKO –BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021 –

OPOLSKIE”, a szkolenie dla laureatów konkursu – w kwestii dot. prowadzenie i rozliczania projektów. 

W szkoleniach obowiązkowych uczestniczyło ogółem 96 osób (w tym 13 osób w szkoleniu dla 

laureatów konkursu). 

Uczestnicy szkoleń zarówno obowiązkowych, jak i fakultatywnych wysoko ocenili wartości 

merytoryczne, jakie uzyskali z udziału w tych spotkaniach. Szkolenia podniosły w stopniu wysokim i 

bardzo wysokim wiedzę i kompetencje (odpowiednio u 70% i 60% respondentów). Około 25-30% 

respondentów stwierdziło, że zarówno ich wiedza, jak i kompetencje wzrosły w średnim stopniu.  
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Wykres 3. Ocena stopnia wzrostu wiedzu i kompetencji uczestników szkoleń (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wśród opinii, jakie korzyści uzyskano dzięki szkoleniom, stwierdzano, że: 

 uporządkowano posiadaną wiedzę, 

 wzmocniono umiejętność słuchania, umiejętność efektywnej komunikacji, 

 utrwalono poznaną wcześniej wiedzę,  

 pozyskano wiedzę dot. ważnych elementów edukacji, 

 nauczono się twórczego myślenia, otwartej rozmowy, wypowiedzi, dzielenia się refleksją, 

 poznano, co to jest efektywny odpoczynek, koncentracja, a także uporządkowano i 
wzbogacono wiedzę zdobytą już wcześniej. 

Pozyskaną wiedzę uczestnicy szkoleń planują wykorzystać w szczególności do stworzenia nowego 

działania dla dzieci i młodzieży oraz poszerzenia oferty zajęć w swoich placówkach. Co piąty 

respondent stwierdził, że nabyta podczas szkolenia wiedza zostanie wykorzystana do stworzenia 

projektu w ramach konkursu na realizację przedsiewzięć edukacji kulturowej oraz poszukiwania 

partnera do realizacji wspólnych projektów.  

 

Wykres 4. Cel wykorzystania nabytej na szkoleniu wiedzy i/lub kompetencji (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Problematyka związana ze współpracą z lokalnymi partnerami, jak wykazano powyżej, jest bardzo 

istotna dla opolskich animatorów kultury i nauczycieli. Podczas wywiadów wskazywano na 

możliwości i korzyści, które towarzyszą partnerstwom. Są to m.in.: 

 wzajemna wymiana wiedzy i informacji, 

 wymiana kontaktów, 

 uzupełnianie się w działaniach, 

 wykorzystywanie sprzętu i możliwości technicznych partnerów. 

 

Na podstawie powyższych opinii można stwierdzić, że w województwie opolskim konieczna jest 

dalsza profesjonalizacja działalności szkoleniowo-warsztatowej, skierowanej do środowiska kultury i 

środowisk edukacyjnych. Konieczne są dalsze szkolenia włączające we wspólną dyskusję oba 

środowiska. Istotne jest prowadzenie coraz wyższego poziomu profesjonalizacji, połączonych z 

praktyczną możliwością przećwiczenia zdobytej wiedzy tak, aby przedstawiciele środowiska 

animatorów kultury oraz nauczyciele potrafili efektywnie łączyć edukację szkolną z aktywnością 

pozaszkolną, realizując działania razem z dziećmi i młodzieżą, a co najważniejsze, aby umiano 

zorganizować tak działania, żeby dzieci i młodzież nie byli tylko widzami i odbiorcami, ale też 

czynnymi uczestnikami i współtwórcami tych działań. 
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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 prawnych5. 

W konkursie w 2019 roku złożono 20 projektów, z których 9 uzyskało wsparcie na łączną kwotę 50 

tys. zł. 

Pomioty, które otrzymały wsparcie (liderzy projektów), reprezentowały zarówno sferę kultury (5 

podmiotów), jak i oświaty (4 podmioty). 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 miał reprezentować inną sferę życia 

społecznego niż Wnioskodawca. W projektach więc musiały być minimum dwa podmioty 

reprezentujące obie sfery (edukację i kulturę).  

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. 

Projekty w 2019 roku realizowane były w 31 miejscach/miejscowościach.  

Ogółem w projektach uczestniczyło 617 dzieci i młodzieży. Stanowili oni około ¾ wszystkich 

uczestników opolskich projektów. Wykres 5 przedstawia liczbę najmłodszych uczestników w 

poszczególnych projektach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Konkurs na realizację przedsięwzięć „EDUKO –BARDZO MŁODA KULTURA2019-2021–OPOLSKIE”, REGULAMIN, Opole 2019. 



14 

 

Wykres 5. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w projektach  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Operatora  

Uwaga: Liczby te zawierają także uczestników powtarzajacych się klikukrotnie w danym projekcie (np. jedno dziecko 

uczestniczyło w konkursie, w 2 warsztach i w 1wyjeździe, liczone jest jako 4 uczestników ) 

 

Oprócz dzieci i młodziezy w projektach uczestniczyli także ich opiekunowie (rodzice, opiekunowie 

prawni) oraz nauczyciele i animatorzy kultury, a także wolontariusze zaangażowani w realizację 

projektu (odpowiednio: 111 opiekunów, 37 nauczycieli, 25 animatorów, 30 wolontariuszy). Suma 

wszystkich uczestników wynosi 820, jednak niektóre osoby uczestniczyły kilkukrotnie w jednym 

projekcie, stąd liczba niepowtarzajacych się uczestników szkoleń/warsztatów/wizyt studyjnych 

wyniosła 683 osób. W projekcie uczestniczyli także tzw. „bierni uczestnicy”, byli to np. widzowie 

spektakli, osoby odwiedzajace wystawy czy pokazy. Takich uczestników było 1100. Podsumowujac 

statystykę dot. liczby wszyskich uczestników w oposlkich projektach, w tym osoby klikukrotnie 

biorące udział w jednym projekcie, liczba uczestników wyniosła prawie 2 tysiące.  
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Wykres 6. Udział dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie uczestników projektów w województwie 

opolskim w 2009 roku.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Operatora  

Uwaga: Liczby te zawierają także uczestników powtarzajacych się klikukrotnie w danym projekcie (np. jedno dziecko 

uczestniczyło w konkursie, w 2 warsztach i w 1wyjeździe, liczone jest jako 4 uczestników ) 

 

Zgodnie z założeniem Programu przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów posiadały wysoką 

jakość merytoryczną, przyczyniającą się do pobudzania lokalnej wspólnoty obywatelskiej, 

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

młodzieży oraz ich opiekunów prawnych. 
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Tabela 3. Opis projektów zrealizowanych w 2019 roku w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć „EDUKO –BARDZO MŁODA Kultura 2019-2021–OPOLSKIE” 

Tytuł  Krótki opis działań 

Muzyka – językiem 
wszechświata - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Kluczborku 

Projekt zakładał organizację warsztatów instrumentalnych i wokalnych, których efektem było podniesienie umiejętności muzycznych uczestników. Podczas warsztatów grupa 

wokalna opracowała wykonanie utworu gospel, natomiast instrumentaliści przygotowali parę utworów instrumentalnych. Na zakończenie projektu odbył się koncert, na 

którym uczestnicy zaprezentowali swoje postępy. 

Przepis na książkę Projekt zakładał warsztaty kulinarne dla dzieci oparte na baśniach i fantastyce, takiej jak „Hobbit”. Dodatkowo odbyły się warsztaty plastyczne i zajęcia o zdrowym żywieniu. 

Głównym efektem projektu jest książka kucharska przygotowana i ilustrowana przez uczestników projektu. 

Byle czego nie pleciemy Projekt zakładał organizację warsztatów tkactwa, przeróbki wełny oraz filcowania dla dzieci szkolnych i dzieci z dorosłymi. Dodatkowo odbył się wyjazd do zagrody edukacyjnej 

w Koniakowie. Na zakończenie, w trakcie konkursu recytatorskiego, odbyło się podsumowanie projektu wraz z prezentacją dzieł uczestników. 

Ważne przesłanie – twórcze 
działanie 

Projekt zakładał organizację warsztatów animacji poklatkowej, których uczestnicy poznali techniki jej tworzenia i opracowali animację wymyślonych przez siebie postaci. W 

pracy wykorzystane zostały m.in. surowce wtórne, co nauczyło łączenia nowych technologii i kreatywnych działań kulturalnych z zachowaniami proekologicznymi. Na drugą 

część projektu składały się pokazy filmowe, dające możliwość poznania ambitnych produkcji współczesnego kina, połączone z warsztatami i dyskusjami uczącymi świadomego 

odbioru sztuki filmowej. 

Naturalnie kultura – sztuka 
dzieci ziemi 

Założeniem projektu była promocja i edukacja kulturalna w oparciu o kontakt człowieka z przyrodą, skierowana do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów oraz do środowiska 

lokalnego. Działania projektowe obejmowały: warsztaty dla dzieci i młodzieży z trenerem kompetencji społecznych, artystą-rzeźbiarzem, aktorem-tancerzem i muzykiem-

psychologiem; poszukiwanie inspiracji, określenie relacji z sobą samym, siebie z innymi i przyrodą w schemacie natura-ja-kultura; warsztaty Land Art.; promocja 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Czasopismo, czas na pismo 
młodych 

Projekt zakładał organizację warsztatów dziennikarskich, których efektem było wydanie pierwszego numeru gazety. Na „kolegium” został wybrany skład redakcji: redaktor 

prowadzący, sekretarz, korektor, działy redakcyjne. Metodą burzy mózgów nadano gazecie tytuł. Uczestnicy zadecydowali o tematach, które były podejmowane na jej łamach. 

Następnie młodzi dziennikarze ruszyli w teren, by zbierać informacje i przeprowadzać wywiady.  

Sztuka x3. 
Współdziałanie=relacji 
budowanie 

Projekt zakładał organizację 3 warsztatów twórczych, 3 warsztatów z pisania i rozumienia tekstów, 3 warsztatów przybliżających technikę teatrzyków Kamishibai oraz 

warsztatów z przygotowania wernisażu. Dzięki promocji i konfrontacji z twórczością współczesnych lokalnych mistrzów słowa i pędzla (od rysunku do poezji, muzyki i dalszych 

działań artystycznych), uczestnicy projektu aktywnie i twórczo działali w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Na zakończenie odbyła się wystawa twórców lokalnych 

oraz uczestników projektu z prezentacją aranżacji muzycznej tekstów poezji uczestników projektu. 

Inkubator cooltury – narodziny 
piękna 

Przedmiotem działań było rozbudzenie zainteresowań kulturalnych wśród dzieci klas V-VIII, a szczególnie doświadczania kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki: teatralnej, 

filmowej, plastycznej, czytelniczej. Wyrównanie szans dzieci z terenów wiejskich w dostępie do dóbr kultury i umiejętnego korzystania z ofert instytucji kulturalnych. Dzieci 

zostały zabrane do kina, teatru, na spektakle kabaretowe oraz warsztaty w bibliotece. Uczestniczyły również w przygotowaniach do wydarzenia promującego czytelnictwo. 

Piosenka jest dobra na wszystko 
– cykl warsztatów wokalno-
muzycznych 

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i zachęcenie ich do zapoznania się z twórczością polskich kompozytorów i autorów tekstów. Wybrane zostały wspólnie 

4 piosenki w języku polskim z wartościowym tekstem i melodią, a następnie zostały poddane nowej aranżacji (pop, rock). Młodzi uczestnicy projektu szukali nowych brzmień i 

wspólnie interpretowali starsze piosenki. Pod okiem instruktorów poznali również zasady prawidłowej emisji głosu i ruchu scenicznego. 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie informacji operatora programu.
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Młodzi uczestnicy projektów, oceniając wysoko przedsięwzięcia, zwracali uwagę na kompetencje, 

jakie odkryli w sobie dzięki udziałowi w projekcie: 

Najmłodsze dzieci w ramach zabawy „pociąg do wiedzy” wskazywały: 

Co umiałbym/mógłbym zrobić sam jeszcze raz po projekcie? 

„…samodzielnie ćwiczyć”, 

„… być bardziej kreatywnym” . 

/opinie z ankiety „pociąg do wiedzy”/ 

Starsi uczestnicy projektów, w szczególności młodzież w wieku 12-15 lat, oceniając, co uzyskali dzięki 

projektowi, wskazywali głównie na wzrost kreatywności (25,2% ankietowanych), umiejętność lepszej 

współpracy z innymi (21,2%) i umiejętność działania niestandardowego (18,6%). Organizatorzy 

projektów najczęściej oceniali, że najważniejsze dla dzieci i młodzieży było: 

 kreatywne podejście do tematu, 

 indywidualne podejście, 

 przełamywanie własnych słabości, 

 poznawanie swoich mocnych stron, 

 wzmocnienie samopoczucia i wiary w siebie, 

 lepsza motywacja do działania, 

 współpraca w grupie, 

 integracja z lokalnym środowiskiem. 

Dla młodzieży podczas zajęć bardzo ważne było kreatywne podejście do tematu. 

Pomimo tego, iż temat był dla każdego uczestnika taki sam, to młodzież 

podchodziła do zadania bardzo indywidualnie. Natomiast podczas zajęć z 

młodszymi dziećmi liczyło się zaangażowanie całej grupy.  
/wywiad z projektodawcą/ 

 

Wykres 7. Co uzyskałem dzięki udziałowi w projekcie? Ocena uczestników projektów (%) 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Program BMK w swojej istocie zwraca uwagę na bardzo ważne kwestie kompetencji kluczowych. Od 

kilku lat temat ten podnoszony jest przez wiele podmiotów, w tym instytucji europejskich. W 

Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 13) czytamy: „Każdy 

obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować 

się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. Edukacja 

w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania zasadniczą rolę 

polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji kluczowych koniecznych, 

aby umożliwić im elastyczne dostosowywanie się do takich zmian6”.  

Kompetencje w wielu opracowaniach definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw 

odpowiednich do sytuacji7. Kompetencji tych potrzebują wszystkie osoby do samorealizacji i rozwoju 

osobistego i bycia aktywnym obywatelem. Program BMK wskazuje na potrzebę rozwijania tych 

kompetencji, włączając młodych do aktywnej realizacji projektów edukacyjno-kulturowych. W 

opolskich projektach prowadzący dali maksimum samodzielności, możliwość współdecydowania i 

wyciągania wniosków. Zgodnie z nowymi zasadami nastąpiła zmiana tradycyjnych ról – ucznia i 

nauczyciela. Uczeń uczył się być aktywnym, miał wpływ na to, co się dzieje, miał radość z 

samodzielnego tworzenia (wykres 8), a nauczyciel starał się przejąć rolę wspierającą – doradcy, 

trenera.  

 

Wykres 8. Co najbardziej podobało mi się w projekcie? Ocena uczestników projektów (%) 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

Młodzi uczestnicy projektów rozpoczynali udział w projektach z bardzo różnym nastawieniem. 

Odsetek osób z bardzo dobrym nastawieniem wynosił ok. 45% ogółu, niemniej aż 39% uczestników 

miało negatywne nastawienie. Sytuacja ta zmieniła się po realizacji projektów. Liczba osób bardzo 

pozytywnie oceniających udział w projekcie wzrosła do 56%, natomiast negatywnie oceniających 

sadła o prawie 5 punktów procentowych i wyniosła 34,4%.  

                                                           
6 Zalecenia określają osiem kompetencji kluczowych: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w 
językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4. kompetencje 
informatyczne; 5. umiejętność uczenia się; 6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 7. inicjatywność i przedsiębiorczość; 8. 
świadomość i ekspresja kulturalna. Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może 
przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo się pokrywają 
i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Źródło: Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 
13. 
7 M. Wojnarowska, Kompetencje kluczowe – przygotowanie do życia, W: TRENDY nr 4/2016, s. 9-14. 
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Wykres 9. Nastawienie do projektu przed i po jego realizacji. Ocena uczestników projektów (%) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Relatywnie pozytywne opinie uczestników projektów dają podstawy do stwierdzenia, że ich efekty na 

trwale zapiszą się w społecznościach lokalnych, będą kontynuowane i rozwijane, angażując nowych 

uczestników. Najmłodsi uczestnicy trafnie podsumowali swój udział odpowiadajac na pytanie: 

Co zabieracie po projekcie ze sobą? Czego się dowiedzieliście? 

„Ciekawe doświadczenie”. 

„Zabieram ze sobą wiedzę”. 

„Wspomnienia, Super zabawę, Dowiedzieliśmy się, że tworzyć można praktycznie z 

niczego”. 
/opinie z ankiety „Pociąg do wiedzy”/ 

 

Sami projektodawcy zapewniali także o woli kontynuacji tych działań. Szczególnie zwrócono uwagę 

na rozpoczęte już inne wspólne z partnerami projekty czy złożone już kolejne wnioski projektowe na 

podobne działania do innych programów. Zwrócono także uwagę, że część młodzieży uczestniczącej 

w projektach zadeklarowała zaangażowanie zarówno w prowadzone już działania (np. na zasadzie 

wolontariatu), jak i w wydarzenia organizowanych przez inne instytucje kulturalne w danej 

miejscowości. 

Podsumowując, można stwierdzić, że opolskie projekty w 2019 roku były skuteczne. Podejmowane w 

ramach tych projektów działania w sferze kultury przyczyniły się, jak wykazało badanie, do 

kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego 

działania, współpracy, zaufania. We wszystkich projektach dzieci i młodzież miały okazję do budowy 

lub podniesienia kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych, stąd też opolskie projekty wykazały 

wysoką adekwatność do zaproponowanych w Regulaminie BMK 2019-2021 kompetencji kluczowych 

dzieci i młodzieży. Aby zachować i rozwijać te pozytywne zachowania w środowisku lokalnym, należy 

kontynuować tego typu projektu, organizować kolejne działania tak, aby przekonać do współpracy i 

udziału w różnych przedsięwzięciach dalsze grupy dzieci młodzieży. W tym celu konieczne jest stałe 
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wykorzystywanie w pracy edukatorów i animatorów metod i technik angażujących dzieci i młodzież i 

jednocześnie umożliwiać im rozwijanie kompetencji istotnych z punktu widzenia wymagań 

współczesnego świata, tzw. kompetencji kluczowych. 
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5. Wnioski i rekomendacje  

 

W literaturze przedmiotu oraz w wypowiedziach ekspertów często wskazuje się, że obecny system 

oświaty nie spełnia wymagań, jakie stawia postęp technologiczny. Człowiek coraz częściej 

zastępowany jest maszynami – sztuczną inteligencją. Na szczęście żadna maszyna nie jest w stanie 

zastąpić twórczych i społecznych kompetencji ludzi, stąd wskazuje się na konieczność zmiany systemu 

uczenia i wychowania, poprzez stosowanie w tym celu nowych metod uczenia – aktywizowania. Jest 

to grupa metod, która ma sprawić, że nauczanie i przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób 

niekonwencjonalny. Zajęcia powinny motywować dzieci i młodzież do działania, twórczego myślenia i 

kreatywnego rozwiązywania problemów. Metody aktywizujące sprawiają, że uczeń staje się osobą, 

która ma wpływ na to, co będzie się działo na zajęciach, jest współtwórcą pracy dydaktycznej. Ta 

grupa metod opiera swój sens na uczeniu się przez działanie, współpracę i, co najważniejsze, przez 

przeżywanie. Istotę metod aktywizujących można podsumować słowami Konfucjusza: „Powiedz, a 

zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem”. Biorąc pod uwagę powyższe 

oraz przedstawione wcześniej wyniki badania odbiorców Programu BMK w 2019 (nauczycieli i 

animatorów kultury), należy w kolejnych latach przygotować specjalistyczne szkolenia dla tej grupy 

odbiorców z dziedziny aktywizujących metod nauczania.  

Ponadto należy tematyką spotkań – działań dedykowanych dzieciom i młodzieży, zachęcić ich do 

uczestnictwa. Dzieci to niezwykle wymagająca grupa odbiorców. Kluczem do sukcesu jest 

odpowiednia motywacja oraz zajęcia/aktywności zaplanowane w ciekawy sposób. Aby nauka była 

przyjemnością, należy z jednej strony odpowiednio dobrać metody, ale także tematykę. Często ich 

zainteresowanie tematem prezentowanym na zajęciach powoduje, że chętnie wracają i mocniej 

angażują się w dalsze działania. Należy zwrócić tu uwagę na tradycyjne materiały, które cieszą się 

coraz mniejszym zainteresowaniem. Obecnie dzieci mają dostęp do narzędzi, które pozywają im 

poznać świat w diametralnie inny sposób, niż odbywało się to dawniej. Ich horyzonty są poszerzane 

przez liczne rodzinne podróże do egzotycznych miejsc, dostęp do urządzeń mobilnych oraz  

Internetu. Powszechna obecność tabletów oraz komputerów w ich otoczeniu daje możliwość 

spędzenie czasu w pożyteczny i bezpieczny sposób bez udziału rodzica. Natomiast dobór 

odpowiednich treści pozwala łatwo i przyjemnie uzupełnić oraz poszerzyć ich wiedzę. Do tego 

urządzenia elektroniczne są dla nich naturalnym narzędziem, które często obsługują intuicyjnie. 

Dzieci z entuzjazmem korzystają z platform oraz gier internetowych. Warto dodać, że dziecko kieruje 

się również aspektem estetycznym. Ładne, kolorowe materiały, ruszające się elementy bardziej 

przyciągają uwagę uczniów, a tym samym kontent jest łatwej i szybciej przyswajany. Stąd proponuje 

się w kolejnych projektach wykorzystać tę tematykę. Należy rozpocząć od zorganizowania szkoleń 

także w tematyce kompetencji cyfrowych dla samych animatorów i nauczycieli.  

Media we współczesnym świecie pełnią na tyle istotną rolę, że nie sposób nie uwzględniać ich w 

rozwoju i edukacji dzieci. Barbara Murawska w swoim opracowaniu wskazuje, że „rozwój technologii 

komunikacyjnych jest procesem dynamicznym, szkoła może podążać za zmieniającą się 

rzeczywistością tylko wtedy, gdy będzie starała się przystosować swoją ofertę edukacyjną do 

aktualnych wymagań, a przede wszystkim będzie uczyła dzieci otwartości na zmianę. Nauczyciel 

może w czasie zajęć korzystać z mediów, odwołując się do najnowszych informacji, które można 
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znaleźć w Internecie oraz ucząc również korzystania z różnych wyszukiwarek. W wypadku dzieci w 

wieku wczesnoszkolnym Internet może być okazją do rozwijania umiejętności czytania. Wyszukiwanie 

potrzebnych informacji, ale również rozmawianie na forach społecznościowych może budować 

motywację do doskonalenia tej umiejętności. Organizowanie zajęć z wykorzystaniem mediów to 

również okazja dla nauczyciela do poszerzania wiedzy i rozwoju8”. Od ich umiejętności i czasu na 

kierowanie zainteresowania dziecka informacjami w interencie będzie zależało, jak i do czego w 

przyszłości wykorzystywać będzie ono nowoczesne media. Jeśli dziecko pozna internet jako źródło 

ciekawych informacji, a także możliwość zabawy, która dostarczy przy okazji ciekawych i użytecznych 

informacji, w przyszłości także będzie go wykorzystywać w takim celu. 

Wiedząc, że istnieje możliwość zabawy połączonej z nauką, której skuteczność jest ogromna oraz 

wiedząc, że rozpalając w dzieciach chęć poznawania, dajemy im to, co najcenniejsze – motywację do 

dalszego działania, nauki i poznawania świata, a co za tym idzie rozwoju, należy kontynuować 

działania programu BMK w województwie opolskim. Niezbędnym do tego jest wykorzystanie 

potencjału ludzkiego w ramach kolejnych szkoleń i spotkaniach sieciujących. Istotna jest też szeroka 

promocja i informacja o edukacji kulturowej w województwie. Trafnym rozwiązaniem jest dalsze 

wykorzystanie w regionie wyjazdów studyjnych jako formy edukacji kulturowej.  

Konieczne jest dalsze integrowanie osób związanych z pracą z dziećmi i edukacją kulturową 

(nauczycieli i animatorów), tworzenie narzędzi ułatwiających ten kontakt i wymianę wiedzy i 

doświadczeń. Wiedza ta pomoże także w upowszechnianiu informacji o edukacji kulturowej. 

Wykorzystać można także w tym celu utworzone lokalne partnerstwa oraz partnerstwa strategiczne. 

W wyniku prowadzonej w 2019 roku bieżącej ewaluacji opracowano poniżej zestaw rekomendacji 

dot. utrzymania bądź zmiany formuły realizacji projektu lub jego poszczególnych elementów w 

kolejnych latach.  

Rekomendacje operacyjne, jakie identyfikowano w czasie realizacji projektu, były w większości 

wprowadzane w życie w trakcie roku i dotyczyły rozwiązań formalnych dot. organizacji konkursu na 

realizację przedsięwzięć BMK .  

Poniżej przedstawiono kluczowe rekomendacje na kolejne lata działania i rozwoju projektu.  

                                                           
8 B. Murawska: Edukacja wczesnoszkolna, Seria III, Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania, TOM 3, Niezbędnik dobrego 
nauczyciela, red. prof. dr hab. A. Izabela Brzezińska, Warszawa 2014, s. 47-48. 
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Tabela 4. Wnioski i rekomendacje 

wniosek rekomendacja 
adresat 

rekomendacji 
czas 

wdrożenia 

STRATEGICZNE 

Beneficjenci oferty szkoleniowo-sieciującej 
wyrażają potrzebę dalszego integrowania 
osób związanych z pracą z dziećmi i edukacją 
kulturową (nauczycieli i animatorów),  
 

 Rozwój narzędzi ułatwiających kontakt, 
wymianę wiedzy i doświadczeń, 
wykorzystując m.in. portal 
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.  

Operator 2019-2021 

Konieczność zwiększenie widoczności – 
rozpoznawalności edukacji kulturowej w 
województwie opolskim 

 Popularyzowanie dobrych praktyk 
związanych ze współpracą czy też 
działaniami szkoleniowymi. 

 Promocja i informacja realizowanych 
działań w mediach. 

Operator 2019-2021 

Pozytywne oceny organizowanych przez 
operatora szkoleń należy kontynuować, 
biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na nowe 
tematy. które mogą zainteresować dzieci i 
młodzież oraz spowodować, że po 
zakończeniu projektu zaangażują się w dalsze 
działania.  

Organizacja szkoleń o tematyce dot. metod 
aktywizujących dzieci i młodzież oraz 
wykorzystania nowych technologii w pracy z 
dziećmi i młodzieżą. 

Operator 2019 

Konieczna jest dalsza profesjonalizacja 
działalności szkoleniowo-warsztatowej 
skierowanej do środowiska kultury i 
edukacyjnych. Konieczne są dalsze szkolenia 
włączające we wspólną dyskusję oba 
środowiska. Istotne jest prowadzenie coraz 
wyższego poziomu  profesjonalizacji, 
połączonych z praktyczną możliwością 
przećwiczenia zdobytej wiedzy. 

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

Operator/ NCK 2019-2021 

Duże zainteresowanie konkursem i 
ograniczone możliwości finansowe Programu 
powodują, że niespełna 50% złożonych 
projektów mogło być zrealizowanych.  

Kontynuacja konkursów na realizację 
przedsięwzięć BMK (dalsze zapewnienie 
środków finansowych). 

NCK / Zarząd 
Województwa 

2019-2021 

Dalsze umożliwianie spotykania się 
społeczności związanej z edukacją kulturową 
w szerokim gronie podczas regionalnych 
wydarzeń jest konieczne dla budowy 
regionalnej sieci.  

Kontynuacja organizacji Forum Ludzi Kultury i 
Edukacji (coroczne dwudniowe spotkanie 
prezentujące dokonania środowisk 
regionalnych i lokalnych). 
 

Operator 2019-2021 

Animatorzy kultury i nauczyciele bardzo 
pozytywnie oceniają opolski  Zespół EDUKO i 
zwracają uwagę na potrzebę rozwoju zespołu 
(centrum koordynującego), który łączy 
instytucje i organizacje zajmujące się 
edukacją kulturową, a także upowszechnia 
wiedzę o edukacji kulturowej w regionie.  

 Kontynuacja prac zespołu EDUKO jako 
podmiotu/zespołu koordynującego 
działania edukacji kulturowej w regionie. 

 Poszerzenie składu zespołu. 
 

Zarząd 
Województwa 

2019-2021 

OPERACYJNE 

Beneficjenci projektów realizujących 
przedsięwzięcia BMK oczekują zmniejszenia 
biurokracji i ułatwienia składania i rozliczania 
wniosków. 

 Wniosek składany wyłącznie 
elektronicznie poprzez generator, w 
formie papierowej składany dopiero w 
przypadku pozytywnej oceny. 

 Wprowadzenie usprawnień we wniosku, 
m.in.: czytelnych, ustandaryzowanych 
wskaźników. 

Operator 2019-2021 
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