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Wstęp 

 

Niniejszy raport podsumowuje dane zebrane w ramach diagnozy stanu edukacji 

kulturowej, realizowanej przez opolskiego operatora programu BMK – Muzeum 

Śląska Opolskiego w Opolu w roku 2019. 

Zasadniczym celem badania była określenie stanu edukacji kulturowej  

w województwie opolskim i poszczególnych powiatach, poznanie zasobów 

instytucjonalnych i potencjalnych partnerów do współpracy w ramach BMK  

w latach 2019-2021, wskazanie obszarów strategicznych w skali województwa, 

diagnoza potrzeb odbiorców ostatecznych (dzieci i młodzieży) w zakresie edukacji 

kulturowej. 

W raporcie używane są następujące skróty: 

Skrót Pełna nazwa 

BMK Bardzo Młoda Kultura 

FLKiE Forum Ludzi Kultury i Edukacji 

DK dom kultury 
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O projekcie BMK w województwie opolskim 

Operatorem regionalnym jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

Adresatami projektu są: 

 

 

W projekcie przewidziano realizację następujących zadań: 

 

 

Nota metodologiczna 

Dane prezentowane w raporcie mają następujący zakres czasowy – lata 2016-

2019. 

dzieci młodzież dorośli

seniorzy niepełnosprawni
mniejszości 
narodowe i 
etniczne

1 

sieciowanie

2 

szkolenia

3 

FLKiE

4 

konkurs na realizację 
przedsięwzięć

5 

diagnoza

6 

ewaluacja
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W raporcie prezentujemy dane zebrane za pośrednictwem następujących technik 

badawczych: 

1. Ankieta internetowa – realizowana przez wszystkich regionalnych 

operatorów w 2016 roku. W województwie opolskim ankietę internetową 

wypełniło 80 osób, z czego blisko 2/3 to przedstawiciele podmiotów 

(instytucji, organizacji, firm, szkół, urzędów itp.) działających w obszarze 

kultury lub edukacji. Pozostałą grupę respondentów stanowiły osoby 

fizyczne (działające samodzielnie, bądź zatrudnione w instytucjach 

zajmujących się edukacją lub kulturą, albo z takimi instytucjami 

współpracujące). 

2. Wywiady grupowe – 6 spotkań zrealizowanych w 2016 roku z 

przedstawicielami opolskich środowisk związanych z kulturą i edukacją. W 

badaniu wzięli udział reprezentanci instytucji kultury, szkół, przedszkoli, 

organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zaangażowane w działalność 

kulturalną i edukacyjną. 

3. Wywiady jakościowe pogłębione z trzema przedstawicielami opolskiego 

świata kultury zrealizowane w 2017 roku. 

4. Warsztat badawczy zrealizowany w 2019 roku z udziałem przedstawicieli 

instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Informacje w raporcie pochodzą z:

danych zastanych (dane GUS, 
wojewódzkich dokumentów 
strategicznych, dokumentów 

wewnętrznych operatora regionalnego)                                    

badań empirycznych
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Wyniki diagnozy 
 

I Obszar: Miejsce edukacji kulturowej w politykach publicznych na 

poziomie województwa 

 

Pojęcie edukacji kulturowej w dokumentach regionalnych  

 Czy w wojewódzkich (obowiązujących na terenie danego województwa) 

dokumentach strategicznych używane jest pojęcie edukacji kulturowej? A jeśli 

nie – to czy istnieje zapis/sformułowanie blisko powiązane z zadaniami jakie 

realizuje edukacja kulturowa?  

 

W wojewódzkich dokumentach strategicznych poruszana jest problematyka z zakresu 

edukacji kulturowej, chociaż na ogół nie jest ona poruszana wprost. Część priorytetów i działań 

– odnoszących się do celów strategicznych i operacyjnych – definiowanych jest w kategoriach 

kulturalnych (gdy mowa np. o instytucjach kultury, zabytkach, uczestnictwie w kulturze) oraz 

kulturowych (gdy mowa o np. wielokulturowości, tożsamości regionalnej, edukacji 

regionalnej). Termin „edukacja kulturowa” również pojawia się w analizowanych 

dokumentach, ale wtedy podkreśla się jej regionalny charakter. W „Strategii rozwoju 

województwa do 2020 roku” za jeden z celów operacyjnych obrano „Wzbogacenie 

wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej”, który ma być zrealizowany między 

innymi dzięki wspieraniu rozwoju regionalnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.1  

W analizie SWOT przygotowanej na potrzeby „Programu opieki nad zabytkami na lata 

2016-2019” wskazuje się deficyt intensywnej edukacji regionalnej, brak podręczników historii 

i kultury regionu oraz niewystarczające rozwijanie i pogłębianie wiedzy o zasobie kulturowym 

regionu oraz poszczególnych jego elementach. Dlatego w działaniach wspierających cele 

strategiczne podkreśla się edukację promującą dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki 

archeologiczne oraz wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się promocją  

i edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego.2  

 

 

 

                                                           

1 „Strategia rozwoju województwa do 2020 roku”, s. 102. 
2 „Program opieki nad zabytkami na lata 2016-2019”, s. 59, 61-69. 
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 Regionalny Program Operacyjny (w jakim zakresie Działania i Poddziałania 

skierowane na wspieranie dzieci i młodzieży w danym województwie pozwalają 

realizować zadania z obszaru EK).  

 

W „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020” najwięcej uwagi problematyce bliskiej edukacji kulturowej poświęcono w części 

dotyczącej „Ochronie środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Zaplanowane 

działania dotyczą między innymi podkreślania atrakcyjności obiektów zabytkowych, 

historycznych i produktów turystycznych oraz zwiększaniu dostępności do infrastruktury 

kulturalnej, przedsięwzięciom tym towarzyszą projekty edukacyjne (cel szczegółowy 3). Grupą 

docelową tych działań nie są jedynie dzieci i młodzież, ale wszyscy mieszkańcy i turyści 

województwa opolskiego, niemniej wydaje się, że aktywność na tym polu daje duże możliwości 

edukacji kulturowej dedykowanej młodszym odbiorcom.3 Potencjał w tym obszarze widoczny 

jest również w celu szczegółowym 1 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

wczesnoszkolnej” w osi priorytetowej „Wysoka jakość edukacji”, gdzie zaplanowano między 

innymi wsparcie w zakresie prowadzenia i organizowania dodatkowych zajęć stymulujących 

ogólny rozwój dziecka oraz rozwijających kompetencje i umiejętności.4 Oferta zajęć 

dodatkowych może dotyczyć również edukacji kulturowej.  

 

 Jaki jest stan relacji/współpracy operatora z wojewódzkimi podmiotami 

oświatowymi i samorządowymi w zakresie edukacji kulturowej (kuratorium, 

ODN-y, NGO wspierające edukację (regionalne i krajowe jeśli mają wsparcie 

w danym województwie), urząd marszałkowski, urząd wojewódzki)? Czym się 

charakteryzuje współpraca?  

 

W edycji 2016-2018 partnerami strategicznymi programu Bardzo Młoda Kultura były: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Regionalny 

Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz 

liczne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe wspierające edukację. Umowy 

partnerskie podpisano z: 

                                                           

3 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, s. 114-116. 
4 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, s. 187-191. 
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 trzema organizacjami pozarządowymi – Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych; Opolskim Projektorem Animacji Kulturalnych; Towarzystwem 

Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim; 

 sześcioma instytucjami kulturalnymi z Opola – Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. 

Emanuela Smołki w Opolu; Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera; Muzeum Wsi 

Opolskiej; Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych; Teatrem im. Jana Kochanowskiego 

w Opolu; Opolskim Teatrem Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu; 

 sześcioma instytucjami kulturalnymi spoza Opola – Miejsko-Gminnym Domem Kultury 

w Lewinie Brzeskim; Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach; Biblioteką i Centrum 

Kultury w Kolonowskiem; Prudnickim Ośrodkiem Kultury; Miejskim Ośrodkiem Kultury 

w Kędzierzynie-Koźlu; Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 

Dodatkowo Muzeum podpisało około 70 porozumień z różnymi podmiotami z sektora 

kultury, oświaty, osób fizycznych i NGO. 

W 2019 roku regionalny operator programu zawarł porozumienie z 22 podmiotami jako 

partnerami strategicznymi5, zaś do wszystkich partnerów regularnych z poprzedniej edycji 

zostaną wystosowane pisma z propozycją przystąpienia do partnerstwa w edycji 2019-2021. 

Z badań (jakościowe i ilościowe) zrealizowanych w 2016 roku wynika, że współpraca 

przedstawicieli świata kultury i środowiska pedagogicznego układa się na ogół dobrze.  

W badaniach ankietowych, zdecydowana większość respondentów pozytywnie oceniła 

„współpracę w lokalnymi szkołami”. Najwięcej wskazań (39) padło na ocenę „raczej dobrze – 

rzadko mamy z tym problemy”, nieco mniej na „bardzo dobrze – nie mamy z tym żadnych 

problemów” (28). Zdaniem siedmiu ankietowanych współpraca przebiega „raczej źle – mamy 

z tym trochę problemów”. Warto jednak podkreślić brak ocen skrajnie negatywnych 

sugerujących, że na płaszczyźnie tej współpracy występuje „dużo problemów”. Podobnie, 

poprawny obraz relacji łączących szkoła i przedszkola z instytucjami kultury wyłonił się badań 

jakościowych, chociaż w toku wywiadów pojawiały się też słowa życzliwej krytyki.6 Natomiast 

                                                           

5 Kuratorium Oświaty w Opolu, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Publiczne Przedszkole nr 21 z 

Oddziałami integracyjnymi w Kędzierzynie-Koźlu, Szkoła Podstawowa TAK im. I. Sendlerowej, Miejski Ośrodek 

Kultury w Głubczycach, Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, Centrum Aktywności Lokalnej, 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, Ośrodek Kultury w Byczynie, Samorządowe Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji w Popielowie, Muzeum Powstańców Śląskich, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera, 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu, Fundacja 

Mediatio, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opolski Projektor Animacji Kulturalnych, Opolskie 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim, Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona.  
6 „Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań”, A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2016. 
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uczestnicy – przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – warsztatów 

badawczych przeprowadzonych w 2019 roku wprost podkreślali, że brakuje im realnej 

współpracy z placówkami oświatowymi. Ich zdaniem pedagodzy nie wykazują 

wystarczającego zaangażowania w działania z zakresu edukacji kulturowej, rzadko inicjują 

współpracę między instytucjami, nie są również zainteresowani propozycjami takiej 

współpracy składanymi przez przedstawicieli świata kultury. 

Natomiast współpraca regionalnego operatora programu BMK przebiega na ogół 

pomyślnie. Zarówno instytucje oświaty, jak i kultury w równym stopniu zaangażowane są  

w budowanie sieci współpracy, chętnie włączają się we wspólne działania. Relacje między 

członkami sieci są partnerskie.  

 

Edukacja kulturowa a instytucje regionalne 

 Czy i w jakim zakresie tematyka edukacji kulturowej istnieje w ofercie 

instytucji wspierających system edukacji w województwie?  

 

Tematyka edukacji kulturowej jest obecna w ofercie instytucji kultury oraz wielu 

organizacji pozarządowych. Badania zrealizowane w 2016 roku pokazały, że tematyka 

przeszłości, obrzędowości, kultury regionalnej stanowi główny obszar zainteresowań osób  

i podmiotów związanych z edukacją kulturową. Inicjatywy dotyczące tej tematyki pojawiały 

się zarówno w trakcie wypowiedzi uczestników badań jakościowych, jak również były często 

wskazywane w badaniach ankietowych. Respondenci najczęściej7 jako obszar, w jakim 

realizowana jest edukacja kulturowa wskazywali „tradycję, pamięć i dziedzictwo 

niematerialne” (50 wskazań), na dalszych miejscach uplasowały się – „folklor i kultura ludowa” 

(38 wskazań) oraz wielokulturowość (35 wskazań). Obszary te można wpisać w nurt narracji 

kulturowej – akcentującej problematykę tożsamości, tradycji i dziedzictwa kulturowego 

regionu oraz skierowanej na rozwój kompetencji i postaw przydatnych w środowiskach 

wielokulturowych. Edukacja kulturalna (artystyczna) jest często wykorzystywana w tego typu 

przedsięwzięciach jako narzędzie do realizacji celów zdefiniowanych w kategoriach 

kulturowych. Najpopularniejsze obszary działań artystycznych to według deklaracji 

respondentów – muzyka, taniec i teatr (odpowiednio – 37, 36, 34 wskazania), na dalszych 

miejscach znalazły się – fotografia, film i sztuki wizualne (odpowiednio – 25, 9, 6 wskazań). 

                                                           

7 Ankietowany mógł wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi 
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W podobnym duchu wypowiadali się uczestnicy wywiadów grupowych – bardzo chętnie 

wykorzystują w swojej pracy sceniczne formy przekazu artystyczno-edukacyjnego.8 Podobny 

obraz rozkładu obszarów, w jakich realizowana jest edukacja kulturowe rysuje się na podstawie 

analizy problematyki poruszanej w projektach  realizowanych w ramach pierwszej edycji 

BMK. 

 

 Jaka była rola BMK 2016-2018 w budowaniu środowiska instytucji związanych 

ze wspieraniem edukacji kulturowej w województwie?   

 

Program Bardzo Młoda Kultura odgrywa dużą rolę w integrowaniu osób/instytucji, 

które zajmują się edukacją kulturową w województwie opolskim.  

Realizacja projektu BMK stworzyła warunki do nawiązywania relacji i podtrzymywania 

kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami reprezentującymi różne 

instytucje, środowiska zawodowe, sektory życia społecznego. Jedną z platform integracji były 

spotkania sieciujące zorganizowane we wszystkich powiatach (22 miejscowości), drugą – 

Forum Ludzi Kultury i Edukacji (trzy edycje – 2016, 2017, 2018). FLKiE to doroczna impreza, 

która gromadzi ekspertów i pasjonatów tematyki edukacji kulturowej9. Od 2018 roku FLKiE 

połączone jest z wręczeniem nagród Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły dla 

animatorów kultury oraz za wydarzenie muzealne roku. Aneks 1 prezentuje programy 

corocznych spotkań.  

W latach 2016-2018 w ramach programu BMK zrealizowano 56 projektów w 85 

miejscowościach. Przyjęcie perspektywy interdyscyplinarnej w konstruowaniu założeń działań 

z zakresu edukacji kulturowej przyczyniło się do włączenia we wspólne działania 

przedstawicieli różnych instytucji.  

Płaszczyzną integracji były również szkolenia animatorów kultury i pracowników 

instytucji. W trakcie pierwszej edycji programu BMK przeprowadzono 70 szkoleń 

(obowiązkowych, fakultatywnych, projektowych), które obejmowały szeroki zakres zagadnień. 

Aneks 2 zawiera tematy spotkań.  

                                                           

8 „Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań”, A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2016. 
9 Liczba uczestników FLKiE – 2016 rok: 203 osoby, 2017 rok: 102 osoby, 2018 rok: 70 osób. 
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Opolski operator BMK aktywnie działa w przestrzeni Internetu. Jego profil na 

Facebooku zrzesza społeczność liczącą ponad 900 obserwatorów. Działa również grupa 

zamknięta (137 członków). 

Oprócz budowania warunków sprzyjających integrowaniu środowiska, program BMK 

wykorzystywany jest również do promowania działań z zakresu edukacji kulturowej. Na 

portalu edukoopolskie.pl znaleźć można ofertę wydarzeń edukacyjnych i kulturowych z terenu 

województwa opolskiego. Wyszukiwarka pozwala na wybór kategorii wydarzenia (np. koncert, 

warsztat, wystawa, rekreacja, spektakl, zwiedzanie) czy grupę docelową (np. dorośli, dzieci, 

młodzież, rodzina, seniorzy). Co ważne, kalendarium powstaje dzięki zaangażowaniu 

poszczególnych instytucji/inicjatorów/koordynatorów, którzy uzupełniają bazę wydarzeń. 

Efekty przedstawionych inicjatyw integrujących środowisko mają charakter 

długofalowy i wykraczają poza ramy czasowe projektu BMK.   

 

II Obszar: Mapowanie zasobów instytucjonalnych w 

województwie  

Mapa instytucji kultury w województwie   

 Ile i jakich w danym województwie działa instytucji kultury (muzea, DK, 

biblioteki, kina, teatry, filharmonie, galerie)?  

Źródłem informacji na temat specyfiki infrastruktury kulturalnej w województwie 

opolskim był Bank Danych Lokalnych GUS. Prezentowane są dane za rok 2018.  

Tabela 1. Instytucje kultury w województwie opolskim. 

typ instytucji kultury liczba instytucji kultury 

muzea łącznie z oddziałami 18 

centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 217 

biblioteki publiczne i filie 311 

biblioteki inne niż publiczne i filie 39 

kina  11 

teatry 3 

filharmonie 1 

galerie i salony sztuki 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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 Z iloma mamy jako operator nawiązane relacje w ramach BMK 2016-2018 w 3 

kategoriach: kluczowy partner, uczestnik sieci, grantobiorca? Nad relacjami  

z którymi podmiotami należy pracować w ramach BMK? Co chcemy dzięki tym 

relacjom zyskać?  

Tabela 2. Rodzaj współpracy instytucji kultury z opolskim operatorem BMK w latach 2016-2018. 

typ instytucji kluczowy partner 
uczestnik sieci- 

partner 

grantobiorca – 

wnioskodawca 

muzea 2 3 0 

domy kultury 6 17 11 

teatry 2 4 0 

kina 0 3 0 

filharmonie 1 0 0 

biblioteki 2 7 (w tym 4 przy DK) 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych opolskiego operatora BMK.  

W tabeli przedstawiono liczbę instytucji, z którymi podpisano formalne porozumienie. Każda  

z instytucji pojawia się w tabeli tylko raz, nawet jeśli pełniła kilka ról.  

 

W badaniach ankietowych zrealizowanych w 2016 roku pojawiło się pytanie o to,  

z jakimi partnerami badani prezentujący środowisko edukacji i oświaty współpracowali przy 

okazji działań z zakresu edukacji kulturowej w ostatnich trzech latach. Na pierwszym miejscu 

wskazano instytucje kultury – odpowiedź „tak, wielokrotnie” zaznaczyło 40 respondentów, 

„tak, kilkakrotnie” – 24. Na drugim miejscu znalazły się placówki oświatowe, na trzecim osoby 

fizyczne (edukatorzy, artyści, wolni strzelcy). Zdecydowana większość uczestników tych 

badań uznała, że współpraca z „lokalnymi instytucjami kultury” przebiega „bardzo dobrze” (26 

wskazań) i „raczej dobrze” (39 wskazań).10  

Analiza aktywności instytucji kultury w ramach programu BMK 2016-2018 pokazuje, 

że przedstawiciele każdego z typów instytucji kultury zaangażowali się w projekty z zakresu 

edukacji kulturowej. Warto podkreślić, że największą inicjatywę wykazują domy kultury – jako 

jedyne wzięły na siebie ciężar roli wnioskodawcy. Wydaje się, że warto popracować nad 

większym zaangażowaniem w kolejne działania BMK (głównie składanie wniosków) 

biblioteki. Biblioteki są instytucją specyficzną na mapie kultury. Są to miejsca, które dzięki 

przyjaznej, nieformalnej atmosferze sprzyjają podejmowaniu nowych aktywności kulturalnych. 

                                                           

10 „Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań”, A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2016. 
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Z badań jakościowych zrealizowanych w 2016 roku11 wyłania się obraz biblioteki, jako 

instytucji pozbawionej otoczki elitarności i nie oceniającej czytelników. 

Dalsze zacieśnianie współpracy różnych podmiotów działających w sferze kultury 

przynosi korzyści każdej ze stron. Podejmowanie wspólnych działań to możliwość wzajemnego 

inspirowania się i podpatrywania przy pracy, uczenia się od innych rozwiązywania 

problemów12. Pogłębianiu relacji sprzyja bliskość, zarówno ta terytorialna, jak i interpersonalna 

– w tym świetle większego znaczenia nabierają organizowane przez opolskiego operatora BMK 

spotkania i warsztaty. Wymiana doświadczeń może również nastąpić w ramach wizyt 

studyjnych. To, co wydaje się jednak kluczowe dla powodzenia wspólnych projektów to 

zbudowanie satysfakcjonujących i równorzędnych relacji, w których partnerzy wykazują 

autentyczne zaangażowanie w działanie, oferują swój czas i energię. Cenna jest również 

umiejętność dostrzeżenia „pasażerów na gapę” – jednostek unikających pracy i zaangażowania, 

ale jednocześnie czerpiących rozmaite korzyści z przyłączenia się do grupy działającej. 

 

 Ilu animatorów kultury było włączonych do działań BMK 2016-2018? (w 

podziale na różne kategorie/skalę współpracy i powiaty) Czy liczba ta 

zmieniała się w kolejnych latach wdrażania BMK 2016-2018 i od czego to 

zależało?  

 

W pierwszej edycji BMK opolski operator programu podjął współpracę z 307 

animatorami prezentującymi wszystkie powiaty z województwa opolskiego. Najliczniejszą 

grupę animatorów stanowią uczestnicy sieci (206 osób). Szczegóły prezentują tabele 3 i 4. W 

kolejnych latach liczba współpracujących animatorów pozostawała niezmienna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 „Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań”, A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2016. 
12 „Ludzie kultury i ich mikroświaty”, A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2017. 
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Tabela 3. Liczba animatorów, z którymi opolski operator BMK podjął współpracę w latach 2016-2018. 

powiat liczba animatorów 

brzeski 25 

głubczycki 10 

kędzierzyńsko-kozielski 18 

kluczborski 41 

krapkowicki 28 

namysłowski 7 

nyski 5 

oleski 10 

opolski 43 

m. Opole 67 

prudnicki 24 

strzelecki 19 

inne województwa 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych opolskiego operatora BMK.  

 

Tabela 4. Charakter współpracy opolskiego operatora BMK z animatorami w latach 2016-2018. 

partnerzy strategiczni grantobiorcy uczestnicy sieci 

27 74 206 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych opolskiego operatora BMK.  

 

Mapa instytucji oświaty w województwie 

 Ile w danym województwie jest placówek oświatowych (szkoła podstawowa, 

liceum, zespoły szkół, domów dziecka) w podziale na powiaty?  

Źródłem informacji na temat placówek oświatowych w województwie opolskim był 

Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

 

 



Tabela 5. Liczba przedszkoli i placówek oświatowych w podziale na powiaty. 

 

powiat 
przedszkola (ze 

specjalnymi) 

szkoły 

podstawowe dla 

dzieci (ze 

specjalnymi) 

gimnazja dla 

dzieci i 

młodzieży (ze 

specjalnymi) 

licea 

ogólnokształcące 

dla młodzieży 

(ze specjalnymi) 

branżowe szkoły 

I stopnia 

technika (ze 

specjalnymi) 

rodzinne domy 

dziecka 

dane za rok 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018 

brzeski  31 31 1 3 2 4 4 

głubczycki 13 20 6 4 2 2 0 

kędzierzyńsko-

kozielski 
39 37 6 3 2 6 5 

kluczborski 18 29 5 4 3 5 0 

krapkowicki 20 29 5 2 2 2 5 

namysłowski 17 21 2 1 1 2 0 

nyski 58 62 8 6 6 6 2 

oleski 27 38 1 4 3 5 1 

opolski 57 58 11 6 3 3 0 

prudnicki 18 24 7 3 2 4 1 

strzelecki 26 36 8 2 2 3 1 

m. Opole 55 29 6 10 6 9 2 

ogółem 379 413 66 48 34 51 21 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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 Z iloma placówkami oświaty jako operator nawiązano relacje w ramach BMK 2016-2018 w 3 kategoriach: kluczowy partner, 

uczestnik sieci, grantobiorca?  

 

Tabela 6. Rodzaj współpracy przedszkoli i placówek oświaty z opolskim operatorem BMK w latach 2016-2018. 

 

powiat 

przedszkola szkoły podstawowe gimnazja/licea inne 

kluczowy 

partner 

uczestnik 

sieci 
grantobiorca 

kluczowy 

partner 

uczestnik 

sieci 
grantobiorca 

kluczowy 

partner 

uczestnik 

sieci 
grantobiorca 

kluczowy 

partner 

uczestnik 

sieci 
grantobiorca 

brzeski  3 1  1   2   1  

głubczycki  1           

kędzierzyńsko-

kozielski 

 
1 1  2       

 

kluczborski     4   6   3  

krapkowicki     1   2     

namysłowski nie zawarto oficjalnych partnerstw, ale w latach 2016-2018 realizowano w powiecie spotkanie sieciujące i projekty edukacyjne dla dzieci z tego obszaru 

nyski        2     

oleski  1   2   4     

opolski     6        

m. Opole  2   2   3     

prudnicki  1 1  2   1     

strzelecki     4   4     

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W tabeli uwzględniono wyłącznie dane wynikające z zawartych porozumień o współpracy. Nie uwzględniono placówek, które były odbiorcami kierowanych działań 

projektowych (bez pisemnego partnerstwa). Każda z instytucji pojawia się w tabeli tylko raz, nawet jeśli pełniła kilka ról. 



 Ile jest i z iloma instytucjami wspomagania oświaty (ODN publiczny, prywatny 

itp.) podjęto współpracę w ramach BMK 2016-2018? 

 

W województwie opolskim działa 12 placówek doskonalenia nauczycieli (w tym 5 

publicznych) oraz pedagogiczna biblioteka pedagogiczna i jej 4 filie13.  

W pierwszej edycji BMK 2016-2018 nawiązano współpracę z Regionalnym Zespołem 

Placówek Edukacji i Pedagogiczną Biblioteką Publiczną.  

Współpracę podjęto również z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelcach Opolskich (był jednym z partnerów w projekcie „Jeden dzień z życia” realizowanym 

przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich). Ponadto w projektach 

uczestniczyły stowarzyszenia, których celem jest współpraca z oświatą (Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Prudniku „Nasza Trójka”, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Prudniku –"Przyjazna jedynka", Stowarzyszenie „Razem dla  Carolinum”). 

 

 Z iloma nauczycielami podjęto współpracę w ramach BMK 2016-2018 i od 

czego to zależało? (w podziale na różne typy szkół – podstawowe, 

ponadpodstawowe/skalę współpracy/specjalizację)  

 

W latach 2016-2018 opolski operator BMK podjął współpracę z 223 nauczycielami 

prezentującymi różne placówki – od przedszkoli po szkoły wyższe. Szczegóły prezentuje tabela 

7.  

Tabela 7. Typ instytucji prezentowany przez nauczycieli współpracujących z opolskim operatorem 

programu BMK w latach 2016-2018. 

przedszkole 
szkoła 

podstawowa 
gimnazjum liceum 

szkoła 

wyższa 
inne 

38 49 12 52 16 56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych opolskiego operatora BMK.  

 

 

 

                                                           

13 https://opolskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl 
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 Jakie czynniki w największym stopniu utrudniają współpracę z nauczycielami?  

 

Zarówno badania realizowane w latach 2016-2018, jak i warsztaty z 2019 roku 

pokazują, że na problematyczny charakter współpracy pomiędzy środowiskiem 

pedagogicznym, a przedstawicielami kultury wpływ mają zarówno uwarunkowania formalne, 

biurokratyczne, jak i bardziej subiektywne, związane z oceną zaangażowania. Edukatorzy 

opierając się na swoim doświadczeniu zarzucają pedagogom brak inicjatywy i zaangażowania 

w ponadprogramowe działania z zakresu edukacji kulturowej. Eksploracja środowiska 

nauczycieli wykazała jednak, że również i oni podejmują różnorodne działania na styku kultury 

i edukacji – czego przykładem jest studium przypadku opisany w publikacji „Społeczna 

przestrzeń dla edukacji kulturowej w regionie opolskim. Diagnoza 2016-2018”14. Przykład ten 

ilustruje, jak wiele może zdziałać jeden zaangażowany lider zarażający swoją energią 

środowisko lokalne.  

Obserwowany przez edukatorów brak chęci podejmowania współpracy przez 

pedagogów może nie tyle wynikać z niezainteresowania tematyką edukacji kulturowej, ale być 

efektem nagromadzenia rozmaitych czynników organizacyjno-instytucjonalnych. Intuicje te 

potwierdzają doświadczenia zespołu opolskiego operatora BMK. Trudności w realizacji 

wspólnych projektów mogą wynikać z niemożności zsynchronizowania czasu pracy 

(edukatorzy podkreślają konieczność uelastycznienia godzin swojej pracy) i kalendarza (szkoły 

muszą zrealizować podstawy programowe) obu instytucji oraz dzielącego ich dystansu 

przestrzennego. Nauczyciele ze względu na ograniczenia formalne nie mają możliwości 

swobodnego planowania zajęć z zakresu edukacji kulturowej realizowanych poza budynkiem 

szkoły. Pedagogom łatwiej jest zorganizować takie zajęcia w szkole, co stoi w sprzeczności  

z idealnym założeniem, by edukacja kulturowa odbywała się w naturalnym środowisku kultury 

(inny będzie odbiór np. koncertu muzyki poważnej na korytarzu szkolnym, a inny  

w filharmonii).  

 

 

 

                                                           

14 „Społeczna przestrzeń dla edukacji kulturowej w regionie opolskim. Diagnoza 2016-2018”, A. Czerner, E. 

Nieroba, Opole 2018. 
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Mapa sieci BMK w województwie  

 Z iloma NGO zajmującymi się kulturą, edukacją i rozwojem lokalnym w 

województwie podjęto współpracę w ramach BMK 2016-2018?  

 

W ramach15 pierwszej edycji BMK porozumienie podpisano z 18 podmiotami 

pozarządowymi: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie 

OPAK, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Oddział Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzeskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Lewin Brzeski, Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne, Stowarzyszenie Futbolu 

Amerykańskiego, Fundacja Czas Podróżników, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Fabryka Zmian”, Fundacja „Na Zmianę”, Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA, 

Fundacja Excalibur, Fundacja „W rozwoju”, Kluczborskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”,  

Agencja Przygodowa „SuperGlob”, Fundacja ARTEM Silesiam Promovere”, Stowarzyszenie 

Teatru i Ruchu z Ogniem „Mantikora”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Stobrawy” 

W ramach pierwszej edycji BMK partnerami w projektach było 20 podmiotów 

pozarządowych: Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”, 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pasja, Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Komorno, 

Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”, Stowarzyszenie 

Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, Stowarzyszenie „Razem dla  Carolinum”, 

Stowarzyszenie „Mostowiacy” w Tłustomostach, Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego 

Gimnazjum nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku – "Przyjazna jedynka", 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza 

Trójka” w Prudniku, Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Spółdzielnia Socjalna PERUNICA, 

Fundacja Laboratorium Zmiany, 3Kultury Spółdzielnia Socjalna, Kluczborskie Stowarzyszenie 

"Effatha", Fundacja „Da Radę”, Stowarzyszenie "Karolinka", Fundacja „BluesOpole", 

Wrocławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich przyjaciół, Towarzystwo 

Alternatywnego Kształcenia, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina". 

 

 

 

                                                           

15 Każda z instytucji pojawia się w tylko raz, nawet jeśli pełniła kilka ról. 
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 Z jakimi innymi podmiotami (np. samorządowymi czy ponadlokalnymi) 

podjęto współpracę w ramach BMK 2016-2018?  

 

W ramach16 pierwszej edycji BMK partnerstwo podpisano z 6 podmiotami: Kuratorium 

Oświaty w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Gmina Kluczbork, Gmina 

Popielów, Gmina Praszka, Gmina Głubczyce. 

W ramach pierwszej edycji BMK partnerami w projektach było 6 podmiotów: Urząd 

Miejski w Praszce, Powiat Strzelecki, Urząd Miejski w Byczynie, Starostwo Powiatowe  

w Oleśnie, Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, Gmina Strzelce Opolskie. 

 

 Czy są i jeśli tak to jakie podmioty (poza operatorem BMK) na terenie 

województwa, które udzielają środków finansowych (dotacji, grantu) na 

zadania z zakresu edukacji kulturowej? Jeśli tak – to jakie relacje łączą 

operatora z tym podmiotem?  

 

Instytucje, które ogłaszają konkursy na działania w obszarze kultury (nie wskazując 

konkretnie na obszar edukacji kulturowej) to: 

 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – partner strategiczny 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – współpraca nieformalna 

 Centrum Dialogu Obywatelskiego – współpraca nieformalna 

 Urząd Marszałkowski Wojewódzka Opolskiego – partner strategiczny  

 

 Podsumowując jak byście określili zakres i charakter sieci, którą budujecie? Na 

czym polega bycie w sieci wspierania edukacji kulturowej? 

 

Głównymi sposobami budowania sieci są organizowane spotkania sieciujące, które 

odbyły się we wszystkich powiatach, trzy edycje Forum Ludzi Kultury i Edukacji oraz 

kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów.  

Dodatkowe działania podejmowane w ramach budowania sieci:  

 corocznie rozsyłane są informacje do urzędów gmin o realizowanych w nich projektach, 

 zorganizowano spotkania z przedstawicielami samorządów w ramach spotkań sieciujących 

                                                           

16 Każda z instytucji pojawia się tylko raz, nawet jeśli pełniła kilka ról. 
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 w 2016 r. w Opolu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego odbyło się spotkanie dla 

przedstawicieli samorządów „Rola samorządu w rozwoju edukacji kulturowej 

Opolszczyzny”, uczestniczyli w nim Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, 

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy, Agnieszka Kamińska – dyrektor Departamentu 

Kultury, Sportu i Turystyki UMWO. W spotkaniu uczestniczyło 30 reprezentantów 

samorządów, 

 w konferencji inauguracyjnej oraz w trzech edycjach FLKiE uczestniczył reprezentant 

Samorządu Województwa Opolskiego. 

Budując sieć wspierania edukacji kulturowej regionalny operator BMK tworzy warunki 

do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi 

współpracą na styku kultury i edukacji, integrowania regionalnego środowiska animatorów  

i edukatorów. Uczestnikami 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. 

Uczestnictwo w sieci polega na rozwijaniu współpracy opartej na partnerstwu, zaufaniu, 

kompetencjach oraz daje możliwość współudziału w budowaniu wysokiej jakości ofertę  

w zakresie edukacji kulturowej. Współpraca w programem BMK pozwala również możliwość 

nabywania wiedzy oraz zdobywania i doskonalenia kompetencji w trakcie licznych szkoleń  

i warsztatów. Udział w sieci daje okazję do nabywanie i wymiany doświadczeń.  

 

III Obszar: Obszary strategicznej interwencji w skali 

województwa w ramach BMK 

Obszary z dużym potencjałem rozwoju edukacji kulturowej: 

 W których powiatach zrealizowano projekty regrantingowe w ramach BMK 

2016-2018? 

 

Projekty regrantingowe zrealizowano we wszystkich powiatach. Szczegóły prezentują 

tabele 8 i 9. 
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Tabela 8. Powiaty, w których zorganizowano spotkania sieciujące i realizowano projekty regrantingowe 

BMK w latach 2016-2018. 

powiat 
zadania 

informacyjne 

zadania 

sieciujące 
regranting 

brzeski  + + 

głubczycki  + + 

kędzierzyńsko-kozielski  + + 

kluczborski  + + 

krapkowicki  + + 

namysłowski  + + 

nyski  + + 

oleski  + + 

opolski  + + 

prudnicki  + + 

strzelecki  + + 

m. Opole + + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych opolskiego operatora BMK. 

 

Tabela 9. Miejscowości, w których realizowano projekty regrantingowe BMK w latach 2016-2018. 

powiat gmina miejsce realizacji projektu 

brzeski 

Brzeg Brzeg 

Grodków Grodków 

Lewin Brzeski Lewin Brzeski 

Lubsza Lubsza 

Olszanka  

Skarbimierz  

głubczycki 

Baborów Baborów 

Głubczyce Głubczyce 

Kietrz  

Branice  

kędzierzyńsko-kozielski 

Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle 

Bierawa 
Dziergowice, Bierawa, Stare 

Koźle 

Cisek  

Pawłowiczki  

Polska Cerekiew  

Reńska Wieś  

kluczborski 

Byczyna 
Byczyna, Kostów, 

Roszkowice, Biskupice 

Kluczbork Kluczbork, Kuniów, Biadacz 

Wołczyn  

Lasowice Wielkie  

krapkowicki 

Gogolin  

Krapkowice Krapkowice 

Zdzieszowice Zdzieszowice 

Strzeleczki  
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Walce  

namysłowski 

Namysłów Namysłów 

Domaszowice  

Pokój  

Świerczów  

Wików  

nyski 

Głuchołazy Kopa Biskupia 

Korfantów  

Nysa Nysa 

Otmuchów Otmuchów 

Paczków  

Kamiennik  

Łambinowice  

Skoroszyce  

Pakosławice  

oleski 

Dobrodzień Dobrodzień 

Gorzów Śląski Gorzów Śląski 

Olesno  

Praszka Praszka 

Radłów  

Rudniki Rudniki 

Zębowice  

opolski 

Niemodlin Niemodlin 

Ozimek  

Prószków Prószków 

Tułowice  

Chrząstowice Daniec, Dębska Kuźnia 

Dąbrowa Dąbrowa 

Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki 

Komprachcice Domecko, Komprachcice 

Łubniany Łubniany 

Murów  

Popielów Popielów 

Tarnów Opolski Tarnów Opolski 

Turawa  

prudnicki 

Biała Biała 

Głogówek Głogówek 

Prudnik Prudnik 

Lubrza  

strzelecki 

Kolonowskie Kolonowskie 

Leśnica  

Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 

Ujazd  

Zawadzkie  

Izbicko  

Jemielnica  

m. Opole Opole Opole 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych opolskiego operatora BMK. 
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 W których powiatach istnieją podmioty/osoby, o których można mówić, że są 

członkiem sieci BMK?  

 

We wszystkich powiatach nawiązano relacje z podmiotami/osobami, które zostały 

członkami sieci. Szczegóły prezentuje tabela 10.  

 

Tabela 10. Powiaty, w których działają członkowie sieci I edycji BMK. 

powiat gmina członkowie sieci 

brzeski 

Brzeg Brzeg 

Grodków Grodków 

Lewin Brzeski Lewin Brzeski 

Lubsza  

Olszanka Olszanka 

Skarbimierz  

głubczycki 

Baborów  

Głubczyce Głubczyce 

Kietrz  

Branice  

kędzierzyńsko-kozielski 

Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle 

Bierawa  

Cisek  

Pawłowiczki  

Polska Cerekiew  

Reńska Wieś  

kluczborski 

Byczyna Byczyna 

Kluczbork Kluczbork 

Wołczyn  

Lasowice Wielkie  

krapkowicki 

Gogolin  

Krapkowice Krapkowice, Rogów 

Opolski 

Zdzieszowice   

Strzeleczki Moszna 

Walce  

namysłowski 

Namysłów Namysłów 

Domaszowice  

Pokój  

Świerczów  

Wików  

nyski 

Głuchołazy  

Korfantów  

Nysa Nysa 

Otmuchów  

Paczków   

Kamiennik  

Łambinowice Łambinowice 

Skoroszyce  

Pakosławice  



25 

 

oleski 

Dobrodzień  

Gorzów Śląski   

Olesno  

Praszka Praszka 

Radłów  

Rudniki  

Zębowice  

opolski 

Niemodlin   

Ozimek  

Prószków  

Tułowice  

Chrząstowice  

Dąbrowa  

Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki 

Komprachcice  

Łubniany  

Murów  

Popielów Popielów 

Tarnów Opolski Tarnów Opolski 

Turawa  

prudnicki 

Biała Biała 

Głogówek  

Prudnik Prudnik 

Lubrza  

strzelecki 

Kolonowskie Kolonowskie 

Leśnica  

Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 

Ujazd  

Zawadzkie  

Izbicko  

Jemielnica  

m. Opole Opole Opole 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych opolskiego operatora BMK. 

 

 W którym obszarze (np. powiat, czy gmina lub typ instytucji czy temat) można 

wskazać dobre praktyki związane z wdrażaniem edukacji kulturowej – 

dlaczego?  

 

W tabeli 11 zaprezentowano gminy, w których zrealizowano bardzo udane projekty  

w ramach pierwszej edycji programu BMK. Kryteriami wyboru był poziom zaangażowania, 

współpracy i zorganizowania realizatorów zadania. Ponadto projekty te, chociaż dotyczyły 

zróżnicowanych zagadnień i wykorzystywały różne metody pracy, łączy duża liczba 

odbiorców, umiejętność ich zaangażowania w realizowany projekt oraz ostatecznie pozytywny 

odzew z jakim się spotkały.  
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Tabela 11. Lista wyróżnionych projektów 

gmina nazwa projektu realizator odbiorcy 

Prudnik 

Orlęta przyszłości 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Publicznego Gimnazjum nr 

1 im. kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Prudniku - 

"Przyjazna jedynka" 

dzieci i młodzież szkolna 

(19), opiekunowie (40), 

społeczność lokalna (80) 

Dajmy im skrzydła! 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej nr 3 z 

Oddziałami Integracyjnymi 

w Prudniku „Nasza Trójka” 

uczniowie klas I-VII (w tym 

niepełnosprawne) oraz 

opiekunowie (w sumie około 

100 osób) 

małe miasto Wielkie Sprawy 

uczniowie klas IV-VII 

(również niepełnosprawni) 

oraz rodzice / opiekunowie 

(w sumie około 300 osób) 

Młodzi patrioci na tropie 

dziedzictwa kulturowego 

Zespół Szkolno- 

Przedszkolny nr 1 w 

Prudniku – Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. 

Bohaterów Westerplatte w 

Prudniku 

uczniowie z klas V-VIII 

(około 200) oraz 

opiekunowie (około 30) 

Zdzieszowice 

Pamiętnik fotografią pisany 

- pasjonująca Opolszczyzna 
Małgorzata Wenszka 

dzieci powyżej 14 r.ż. oraz 

opiekunowie (około 80 

osób) 

Młodzi łowcy kultury - 

Pasjonująca Opolszczyzna 
Adam Hyjek 

dzieci powyżej 14 r.ż. oraz 

opiekunowie (około 100 

osób) 

Brzeg 

By czas nie przyćmił 

przeszłości. Renesans 

Przedszkole Publiczne nr 10 

w Brzegu 

30 przedszkolaków oraz 

około 350 uczestników 

finałowego przedsięwzięcia 

Rodzinny Skarbiec Sztuki 
II Liceum Ogólnokształcące 

w Brzegu 

uczniowie w wieku 16-19 

lat, przedszkolaki, 

opiekunowie (w sumie około 

110 osób) 

Byczyna 
Podróż do średniowiecznej 

Byczyny 

Spółdzielnia Socjalna 

Perunica 

uczniowie w wieku 14-16 

(około 100) oraz uczniowie 
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ze szkół na lekcji Żywej 

Historii (około 130) 

Słowiański rok obrzędowy 
Stowarzyszenie Animacji 

Lokalnej ARKONA 

Świętowanie Nocy 

Świętojańskiej (około 250 

osób w każdym wieku, w 

tym 35 uczestników 

warsztatów) 

Wędrówka do świata 

zmysłów 

Ośrodek Kultury w 

Byczynie 

około 130 osób (ze szkół i 

całej gminy) 

Wszystkie Trojaki Świata Ewa Kruszyna 

około 90 uczniów ze szkół 

podstawowych, 

gimnazjalnych, 

ponadpodstawowych 

Kluczbork 

Życie jest piękne 

Katarzyna Juranek 

Mazurczak 

grupa dzieci realizująca 

przedstawienie (15) oraz 

widzowie na spektaklach (2 

x 150 osób) 

Światy równoległe - 

adaptacje tekstów kultury do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

grupa 20 dzieci w wieku 

szkolnym oraz obserwatorzy 

pośredni (około 500 osób) 

Strzelce Opolskie 

Nie-zastępcza kultura 

Powiatowe Centrum Kultury 

w SO 

30 dzieci z rodzin 

zastępczych oraz ich 

opiekunowie 

Jeden dzień z życia 

uczniowie w wieku 16-19 i 

opiekunowie (w sumie około 

40 osób) 

Magiczna ścianka 

wspomnień 
Strzelecki Ośrodek Kultury 

20 dzieci z klas 1-5, 20 osób 

niepełnosprawnych, około 

20 opiekunów 

Kędzierzyn-

Koźle 

Wykopki talentów – cykl 

kreatywnych działań 

kulturalnych 

Miejski Ośrodek Kultury w 

Kędzierzynie-Koźlu 

190 dzieci w wieku 3-6 lat z 

różnych miejscowości, 

około 30 opiekunów 

Cały teatr na mojej głowie 
Publiczne Przedszkole nr 21 

z Oddziałami 

około 165 osób (w tym 105 

dzieci) 
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Integracyjnymi w 

Kędzierzynie -Koźlu 

Popielów Ślązacy a Kresowiacy 

Samorządowe Centrum 

Kultury, Turystyki i 

Rekreacji w Popielowie 

20 osobowa grupa dzieci w 

wieki szkolnym oraz 20 

seniorów 

Dąbrowa 

Człowiek - to brzmi dumnie 

Gminny Ośrodek Kultury i 

Rekreacji w Dąbrowie 

uczniowie z Chróściny (118) 

Uczeń, obywatel, artysta 

uczniowie 3 szkół podst. z 

klas VI-VIII i III gimnazjum 

(około 260 osób) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych opolskiego operatora BMK. 

 

Obszary problemowe wymagające wsparcia w zakresie edukacji 

kulturowej 

 W których powiatach w ramach BMK 2016-2018 nie prowadzono żadnych 

działań? Jaki jest powód braku takich działań? Dlaczego nie podjęto 

zaproszenia do współpracy jeśli operator je wystosował?  

 

Działania BMK w latach 2016-2018 były prowadzone we wszystkich powiatach. 

 

 Czy na podstawie danych liczbowych i Waszych doświadczeń można wskazać 

takie obszary województwa, które wymagają szczególnych działań operatora, 

by promować idee edukacji kulturowej?  Czy są to obszary terytorialne (np. 

dany powiat czy subregion) czy też tematyczne (np. typ placówek jak 

biblioteki)?  

 

Idee edukacji kulturowej wymagają ciągłego propagowania, ale także i czuwania nad 

właściwym ich wdrażaniem przez animatorów i edukatorów. Konieczne jest przede wszystkim 

trwałe edukowanie oraz podnoszenie w tym zakresie kompetencji osób skupionych wokół idei 

projektu Bardzo Młoda Kultura w naszym regionie, a tym samym przekazywanie animatorom 

i edukatorom nowych atrakcyjnych narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą adekwatnych do 

ich potrzeb, ale też specyfiki lokalnej społeczności. Doświadczenia w pracy z kilku ostatnich 

lat nad propagowaniem idei edukacji kulturowej na Opolszczyźnie oraz refleksja nad tym, co 

już zostało osiągnięte, daje nam poczucie dobrze wypełnianej misji na naszym terenie.  
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Głównym atutem opolskiego środowiska skupionego w ostatnich 3 latach wokół 

edukacji kulturowej jest kapitał społeczny w postaci energicznych i zaangażowanych 

edukatorów. Hasłem przewodnim na kolejny okres realizacji BMK w Opolskim pragniemy 

uczynić słowa respondentów badań diagnostycznych, którzy podkreślali, że „siłą EDUKO są 

ludzie (...) kompetentni ludzie są bezcenni”. I to właśnie w celu dalszego rozwijania tego 

kapitału, będziemy podejmować działania w latach 2019-2021. 

Celem naszym jest dalsze wzmocnienie roli edukacji kulturowej w woj. opolskim  

z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych oraz 

doświadczeń z realizacji I edycji programu BMK w Polsce. Możliwe to będzie poprzez:  

 pogłębianie i rozwijanie stworzonej na terenie Opolszczyzny platformy współpracy 

pomiędzy sferami kultury i edukacji oraz władzami samorządowymi, a także sieci 

współpracy osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową,  

 wzmacnianie edukacji ustawicznej w sektorze edukacji kulturowej, a także zintegrowanie 

lokalnych podmiotów, działających w tym obszarze,  

 propagowanie wdrażania różnorodnych form edukacji kulturowej, zbudowanie 

komplementarnej oferty edukacyjno-kulturalnej,  

 prowadzenie wspólnych kampanii informacyjno-promocyjnych.  

Działania te wsparte zostaną kontynuacją diagnozy regionalnego środowiska 

zajmującego się edukacją kulturową. 

Obszarami, które w kolejnych latach chcemy rozwijać to przede wszystkim 

miejscowości i społeczności do 25 tys. mieszkańców bez konkretnego wskazania danych 

powiatów. Jest to szczególnie istotne w naszym małym województwie, gdzie efekt 

zsieciowania zaistniał już w dużym stopniu wśród większych, bardziej aktywnych podmiotów 

działających w obszarze edukacji kulturowej na Opolszczyźnie (co potwierdzają dane 

statystyczne). Teraz chcemy skoncentrować swoje działania na mniejszych podmiotach 

zarówno z obszaru kultury i edukacji, jak i osobach fizycznych oraz organizacjach 

pozarządowych, do których dotychczas nie udało nam się dotrzeć z ofertą lub była ona dla nich 

mało przystępna lub zbyt absorbująca (procedura ubiegania się o realizację przedsięwzięcia – 

jako proces, a nie tylko konkretne złożenie wniosku i decyzja – tak/nie). Jednocześnie warto 

podkreślić, że brak w niektórych powiatach (szczególnie namysłowskim) konkretnych 

sformalizowanych partnerstw nie wskazuje jednoznacznie, że na tych obszarach nie 

występowały działania związane z edukacją kulturową w ramach projektu. Wiele działań 

podejmowanych jest niejednokrotnie bez zawierania formalnych partnerstw. Przez to dane 
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statystyczne gromadzone przez operatora nie mogą jako jedyne świadczyć o jakości budowanej 

sieci oraz jej zasięgu terytorialnym i instytucjonalnym.  

 

IV Obszar: Diagnoza potrzeb odbiorców ostatecznych (dzieci i 

młodzieży) w zakresie edukacji kulturowej 

Jakich odbiorców ostatecznych wspiera BMK 

 Jakie można wskazać grupy dzieci i młodzieży, do których było kierowane 

wsparcie w ramach prowadzonych przez operatora wojewódzkiego programów 

przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej 

(w ramach projektów grantowych)? Kim jest odbiorca ostateczny działań 

(wiek/typy szkół/zasób kulturowy)? 

 

Regionalny operator programu BMK w latach 2016-2018 podjął współpracę  

z przedszkolami, szkołami podstawowymi (publicznymi i niepublicznymi), gimnazjami, 

liceami, szkołami społecznymi oraz instytucjami okołooświatowymi. Odbiorcami projektów 

były zatem dzieci z województwa opolskiego w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 

 

 Jakie są kategorie dzieci i czy stosują do każdej grupy inne narzędzia/metody 

wsparcia?  

 

Odbiorcami projektów są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich, dzieci niepełnosprawne. Nauczyciele i animatorzy 

każdorazowo dopasowują swoje metody pracy do potrzeb odbiorców oraz tematu spotkania.  

 

 Jakie form pracy z odbiorcami cieszą się popularnością – a jakie są trudne dla 

nich?  

 

W realizowanych projektach wykorzystywano bardzo zróżnicowane metody pracy: 

burzę mózgów, czytanie performatywne, doświadczenie rekonstrukcyjne (dzieci spędziły kilka 

godzin na doświadczaniu jak żyło się w średniowieczu, przedstawione zostały: ubrania, kultura, 

życie codzienne), drzewko ewaluacyjne, dyskusję (moderowaną, panelową), grę terenową, gry 

i zabawy integracyjne, happening, konkursy (recytatorski, plastyczny), lekcje muzealne, pracę 
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w grupach pokoleniowych, prelekcje, wykłady, prezentacje, projekcje filmowe, rozmowy, 

spotkania integracyjne (np. z osobami niepełnosprawnymi), street art, flash mob, testy, 

tworzenie części spektaklu (pisanie scenariusza, organizowanie prób, wykonanie scenografii  

i kostiumów), tworzenie projektu, warsztaty (integracyjne, czytelniczo-edukacyjne, filmowe, 

fotograficzne, dziennikarskie, pisarskie, rękodzielnicze, folklorystyczne, Kamishibai, metodą 

dramy stosowanej, muzyczno-ruchowe, plenerowe, teatralne, edukacyjne). 

Praca warsztatowa17, zakładająca umiarkowany udział odbiorcy, jest bardzo chętnie 

wykorzystywaną formą edukacji kulturowej. Trudniejsze dla uczestników kultury, bo 

wymagające pełnego zaangażowania są takie – rzadziej wykorzystywane – formy, jak 

happeningi czy flash mob. I chociaż w coraz większym stopniu nacisk jest położny na formy 

aktywizujące odbiorców, nadal w ofercie obecne są statyczne i wykluczające aktywność 

uczestników zajęcia, jak wykłady i prelekcje. 

 

 Jakie są sposoby dotarcia i kanały komunikacji do różnych grup odbiorców 

ostatecznych – które się sprawdzają i dlaczego?  

 

Działania realizowane w ramach BMK promowane są w mediach tradycyjnych  

i internetowych, na stronie internetowej projektu oraz jego fanpagu na Faceboku. Ponadto 

zaproszenia wysyłane są na skrzynki emailowe instytucji potencjalnie zainteresowanych 

działaniami BMK. Drukowane są także zaproszenia i ulotki.  

Dodatkowo realizatorzy projektów dostosowują kanały komunikacji do swoich potrzeb, 

realiów i możliwości (jest to możliwe dzięki temu, że pracują na terenie, gdzie zdobyli już 

doświadczenie). Promują swoje działania na plakatach, ulotkach, zaproszeniach. Informacje 

zamieszczają na tablicach informacyjnych. Wykorzystują internet i media społecznościowe. 

Sposobem na rozpowszechnianie informacji o ofercie jest także komunikacja bezpośrednia  

z grupami docelowymi (np. lekcje w szkole) oraz marketing szeptany – młodzież chętnie 

korzysta z poleceń swoich znajomych i rodziny. 

Każda z tych metod ma swoje dobre i złe strony – dlatego do każdego działania 

wykorzystuje się jak najwięcej efektywnych metod komunikacji.  

 

                                                           

17 W badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku to właśnie warsztaty według deklaracji 

respondentów były najczęściej wybierane przez edukatorów, za „Diagnoza stanu edukacji kulturowej na 

Opolszczyźnie. Raport z badań”, A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2016. 
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 Jaki jest język komunikacji do poszczególnych grup – jakie można wskazać tu 

dobre praktyki?  

 

Umiejętność nawiązania porozumienia z odbiorcami jest ważną cechą w dużej mierze 

przesądzającą o sukcesie prowadzonych zajęć. Sprzyjają temu wskazywane przez uczestników 

warsztatów takie cechy, jak umiejętność słuchania i rozumienia potrzeb młodych ludzi, 

otwartość, szacunek, nieocenianie, wrażliwość, stałe reagowanie na zmieniającą się dynamikę 

w grupie uczestników kultury. 

 

Jak wygląda wsparcie odbiorców ostatecznych w ramach działań  

i zasobów operatora regionalnego  

 Na czym zależy operatorowi we wspieraniu dzieci i młodzieży (w ramach 

programów przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji 

kulturowej) - jakimi metodami chce to osiągać? Co jest miarą sukcesu 

wsparcia w dofinansowywanych projektach – w różnych grupach?  

 

Największe wyzwanie, jakie stoi przed operatorem BMK to próba zachęcenia 

młodzieży do samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Proponowane sposoby:   

 umożliwienie młodzieży wejrzenia za kulisy działalności instytucji kultury (odkrycie 

tajników zawodu), 

 zaproszenie młodzieży do tworzenia oferty instytucji (partnerskie traktowanie), 

 zaangażowanie młodzieży do promowania oferty (wykorzystanie ich znajomości 

popularnych wśród młodych ludzi metod i narzędzi komunikowania, np. konkretnych stron 

internetowych, mediów społecznościowych), 

 oferta, która dociera do jak największej liczby odbiorców (możliwość dotarcia do osób, 

których dana aktywność/temat zainspiruje do dalszych działań – młodzież lubi 

popróbować różnych rzeczy zanim się w coś zaangażuje), 

 dalsze rozwijanie metod w większym stopniu angażujących uczestników kultury. 
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 Jaki potencjał ma operator w odniesieniu do wspierania tych różnych grup? 

Jaki potencjał mają partnerzy? Jakie zasoby jest w stanie pozyskać poprzez 

partnerów?  

 

Operatorem opolskiego programu jest Muzeum Śląska Opolskiego. Jest to instytucja, 

która od lat realizuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej, dostosowuje swoją ofertę 

do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Muzeum dysponuje szeroką siecią kontaktów z instytucjami 

kultury, oświaty, samorządowymi, pozarządowymi. Zaplecze infrastrukturalne w centrum 

Opola ułatwia organizowanie spotkań, szkoleń itd. 

Operator opolskiego programu BMK bardzo angażuje się we wspieranie, motywowanie, 

budowanie sieci współpracy oraz doradztwo uczestnikom projektu.  

Wielką wartością BMK jest potencjał partnerów. Wnoszą do projektu wiedzę  

i doświadczenie w zakresie prowadzenia zróżnicowanych form edukacji kulturowej, sieci 

kontaktów w środowiskach lokalnych, znajomość potrzeb dzieci i młodzieży, z którą 

współpracują. To osoby zmotywowane, zaangażowane w swoją pracę, kreatywne, pomysłowe, 

stawiające na rozwój zawodowy i osobisty, przejawiające inicjatywę, są otwarte na nowości, 

chętnie dzielące się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

 

 Czego jako zespół BMK nie dowiadujemy się o naszych odbiorcach 

ostatecznych? Jakiej wiedzy o nich nam jako operatorowi brakuje?  

 

Mimo prowadzonych badań diagnostycznych oraz ewaluacyjnych wciąż  

w niewystarczający sposób rozpoznane są potrzeby i oczekiwania rzeczywistych oraz 

potencjalnych odbiorców. Taka wiedza pozwoliłaby na skonstruowanie adekwatnej do potrzeb  

oferty oraz umożliwiłaby dotarcie do osób dotychczas niezaangażowanych w działania. 
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Podsumowanie diagnozy  

Decyzje strategiczne operatora w zakresie budowanie systemu 

wsparcia edukacji kulturowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wniosek Decyzja/zadanie operatora Czas wykonania 

Dalsze diagnozowanie stanu edukacji 

kulturowej w naszym województwie. 

Skupimy się na pogłębieniu wiedzy nt. zdiagnozowanej słabości 

edukacji kulturowej w naszym regionie, mianowicie braku większego 

zaangażowania odbiorców we współdziałanie. 

2019-2021 

Dalsze działania organizacyjne, konsultacyjno-

doradcze, informacyjne i integracyjne. 

Portal eduko wraz z fanpage na Facebooku  i grupą zamkniętą (137 

członków); spotkania sieciujące w regionie, konferencje  

i najważniejsze wydarzenie, które wpisało się już na stałe  

w kalendarz imprez kulturalnych woj. opolskiego to Forum Ludzi 

Kultury i Edukacji na zamku w Mosznej. 

Rozwijać będziemy zarządzanie procesem sieciowania, aby 

poszerzać znacznie dotychczasową bazę zasobów oraz wskazywać 

kierunki zarządzania integracją, którą chcemy z osobowej sieci 

kontaktów interpersonalnych stworzonej w ostatnich 3 latach 

przekształcić w sieć aktywnej współpracy pomiędzy sektorem 

kultury i edukacji. 

2019-2021 

Większa profesjonalizacja działalności 

szkoleniowo-warsztatowej skierowanej do 

przedstawicieli instytucji kultury i placówek 

oświatowo-edukacyjnych – konieczność 

wprowadzenia szkoleń o wyższym poziomie 

profesjonalizacji połączonych z praktyczną 

możliwością przećwiczenia zdobytej wiedzy. 

Szkolenia oferowane w ramach BMK, skupiające się wokół celów 

programu będą realizowane przede wszystkim przez podmioty, które 

uprawnione są do wystawiania zaświadczeń MEN. Istotne będzie 

także kładzenie nacisku na większy udział w ramach programu 

szkoleń elementów ćwiczeń praktycznych i interakcji pomiędzy 

uczestnikami i prowadzącymi pobudzającymi do refleksji  

i wzajemnej inspiracji. 

2019-2021 

Poszerzanie grona odbiorców – docieranie do 

mniejszych miejscowości, placówek. 

Do udziału w szkoleniach czy spotkaniach sieciujących chcemy 

zapraszać w pierwszej kolejności nowe grono odbiorców, dzięki 

czemu możliwe będzie pomiędzy nimi nawiązywanie nowej 

współpracy w przyszłości. 

2019-2021 
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Konieczność zwiększania alokacji konkursów 

przeznaczonych na finansowanie 

przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, 

tworzonych wspólnie przez przedstawicieli 

podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-

edukacyjnych skierowanych do dzieci i 

młodzieży szkolnej oraz kadry oświatowej, 

rodziców i opiekunów – bardzo duże 

zainteresowanie konkursami. 

W oparciu o zeszłoroczne doświadczenia, chcemy w nowej 

perspektywie BMK realizować corocznie po 2 konkursy grantowe (w 

okresie przedwakacyjnym: maj-czerwiec) oraz powakacyjnym 

(wrzesień-październik). W tym celu udało się pozyskać dodatkowe 

wsparcie finansowe ze strony Zarządu Województwa Opolskiego, 

który od początku wdrażania BMK w woj. opolskim wspiera 

znacząco merytorycznie i finansowo działania w ramach opolskiej 

BMK. Wkład województwa każdorazowo w latach 2020-2021 na 

organizację drugiego konkursu grantowego wynosić będzie 80 tys. zł. 

Łącznie więc na 2 konkursy rocznie alokacja wyniesie 130 tys. zł. 

2019-2021 

Usprawnienie procedury składania wniosków 

konkursowych. 

Wprowadzony będzie po raz pierwszy generator wniosków 

aplikacyjnych 
2019-2021 

Konieczność wzmacniania trwałości 

partnerstw i kontekstu lokalnego. 

Chcemy zachęcić wnioskodawców aby w ramach realizowanych 

projektów przewidywali także udział swój wraz z partnerami w 

wybranych przez siebie szkoleniach lub wyjazdach studyjnych, co 

pozwoli utrzymać na dłużej trwałość nawiązanego partnerstwa i 

może zainspirować do kolejnych wspólnych inicjatyw, także poza 

BMK. Ponadto uwzględniając uwarunkowania kulturowe i społeczne 

zdiagnozowane w naszym województwie w trakcie realizacji BMK w 

2016-2018 r. chcemy w ramach konkursów grantowych zachęcać 

wnioskodawców do podejmowania inicjatyw uwzględniających 

naszą lokalną specyfikę i potrzeby lokalnego środowiska edukatorów 

i animatorów oraz odbiorców oferty z zakresu edukacji kulturowej. 

2019-2021 

 

 



1. Czy jako operator chcecie poddawać lobbingowi kwestie edukacji kulturowej  

i w jakim zakresie? Co jest możliwe do wypracowania w ciągu najbliższych 3 

lat? Z jakimi podmiotami warto w tym zakresie współpracować?  

 

Bardzo cenimy sobie współpracę z lokalnym samorządem i dążymy do tego, aby idee 

edukacji kulturowej zostały na trwałe wpisane w strategię działań w naszym województwie. 

Dlatego też do udziału w tegorocznym Forum Ludzi Kultury i Edukacji na zamku w Mosznej 

zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu lokalnego oraz Kuratorium Oświaty czy Regionalnego 

Zespołu Placówek Wsparcia Rozwoju Edukacji, nie tylko – jak dotychczas w charakterze 

uczestników – ale jako prelegentów. Chcemy podczas forum wypracować wspólnie wnioski, 

które zostaną następnie przedłożone Zarządowi Województwa. Podczas forum poruszone 

zostaną tematy: 

1)  Sieciowanie po opolsku – myślenie i działanie systemowe w budowaniu relacji. 

2) Rola samorządu lokalnego w propagowaniu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie – 

prelegentem będzie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Bardzo ważnym elementem forum będzie udział Anny Michalak–Pawłowskiej – 

Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, twórczyni i dyrektorki 

Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”, która opowie  

o programach Edukacji Kulturalnej w Polsce – dobre praktyki, które warto zakorzenić  

w Opolskim. 

 Ponadto w ramach warsztatu wypracujemy wspólnie z uczestnikami postulaty dot. 

dalszego rozwijania edukacji kulturowej Opolszczyzny jako wspólnego celu samorządów, 

placówek kulturalnych i oświatowych, a także będziemy dyskutować o edukacji kulturowej 

jako szansie dla regionu ze wskazaniem na perspektywy na kolejne lata.  

 

2. Jakie Waszym zdaniem podmioty są  strategiczne dla rozwoju edukacji 

kulturowej w województwie?  

 

Strategiczna dla rozwoju edukacji kulturowej jest współpraca wszystkich podmiotów, 

nawet pochodzących z odmiennych środowisk zawodowych i sektorów życia społecznego, dla 

których ważna jest edukacja kulturowa. Ścisłe relacje powinny zostać nawiązane pomiędzy 

władzami samorządowymi, kuratorium oświaty, publicznymi i niepublicznymi placówkami 

oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz 

edukacji kulturowej.   
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3. Kto jest Waszym sojusznikiem w województwie? Jakiej pomocy potrzebujecie, 

aby włączyć w działania nowe podmioty?  

 

Naszym sojusznikiem w realizacji założeń edukacji kulturowej są przede wszystkim 

lokalny samorząd, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 

Rozwoju Edukacji. Oczywiście program BMK nie miałby szans powodzenia, gdyby nie 

zaangażowanie poszczególnych instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych oraz 

wielu lokalnych działaczy kultury. Niewątpliwie ważna jest pomoc lokalnych liderów 

(edukatorów, animatorów, freelancerów i innych), którzy z pomocą programu BMK będą 

aktywizować swoje społeczności, docierali do odbiorców dotąd niezaangażowanych  

w uczestnictwo kultury. 

 

Decyzje starategiczne operatora dotyczące budowania 

partnerstwa kultury i edukacji 

 

Wniosek Decyzja/zadanie operatora Czas wykonania 

Kontynuacja  Forum 

Ludzi Kultury i 

Edukacji. 

Organizacja FLKiE już nie tylko jako 

miejsce spotkania, integracji, wymiany 

doświadczeń czy zdobywania nowych 

narzędzi – poprzez warsztaty – ale FLKiE 

jako miejsce wypracowywania 

strategicznych dla województwa wniosków 

w zakresie kontynuacji i utrwalania 

wypracowanych w ramach BMK efektów. 

2019-2021 

Sieciowanie wśród 

mniejszych 

miejscowości.  

Docieranie z ofertą BMK do mniejszych 

miejscowości, podmiotów, wzmacnianie 

zaangażowania mniejszych lokalnych 

społeczności w proces edukacji kulturowej. 

2019-2021 

 

4. Jak funkcjonuje sieć podmiotów zajmujących się edukacją kulturową jako 

całość? Jaki typ podmiotów/osób w niej przeważa? Ile podmiotów/osób jest 

aktywnych, a ile biernych? Jaki jest charakter relacji podmiotów/osób  

z operatorem i podmiotów między sobą? Czy sieć jest samowystarczalna (tj. 

czy działałaby dalej bez wsparcia BMK i/lub operatora/lidera)?  
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Odbiorcy opolskiego programu BMK wysoko oceniali prowadzone przez biuro projektu 

działania organizacyjne, konsultacyjno-doradcze, informacyjne i integracyjne,  

w szczególności: portal eduko (ponad 4 tys. unikatowych użytkowników w 2018 r.), fanpage 

na Facebooku (ponad 900 osób obserwujących) i grupę zamkniętą (137 członków), a także 

spotkania sieciujące w regionie, konferencje i najważniejsze wydarzenie, które wpisało się już 

na stałe w kalendarz imprez kulturalnych woj. Opolskiego, czyli FLKiE na zamku w Mosznej 

(organizowane corocznie, a w 2018 rok po raz pierwszy połączone z przyznaniem Nagród 

Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie kultury). Działania te będziemy 

kontynuować w kolejnych latach na tym samym poziomie i w dotychczasowej formie, przy 

czym rozwijać będziemy zarządzanie procesem sieciowania, aby poszerzać znacznie 

dotychczasową bazę zasobów oraz wskazywać kierunki zarządzania integracją – chcemy  

z osobowej sieci kontaktów interpersonalnych stworzonej w ostatnich 3 latach przekształcić  

w sieć aktywnej współpracy pomiędzy sektorem kultury i edukacji. 

Obecnie w naszej sieci instytucje kultury i edukacji działają z równym 

zaangażowaniem. W sieci dominują najczęściej relacje towarzyskie, partnerskie. Chociaż 

poziom aktywności podmiotów jest zróżnicowany, możemy powiedzieć, że zbudowana sieć 

jest trwała (zawsze jest pozytywy odzew na prośbę zaangażowania się w jakieś działania). Sieć 

wymaga ciągłej dbałości o jej racjonalną aktywność, wymaga wsparcia, jak chociażby poprzez 

działanie grupy na Facebooku, gdzie zamieszczane są aktualne informacje o różnych 

szkoleniach z całej Polski dotyczących rozwoju kompetencji animatorów, edukatorów itd., co 

cieszy się sporym zainteresowaniem wśród uczestników sieci. Ponadto wskazujemy na bieżąco 

różne inne możliwości ubiegania się o dotacje zewnętrzne, co także bardzo pozytywnie jest 

odbierane.  

 

5. Co uznajecie za obszar strategiczny dla Waszego BMK? Które powiaty/gminy 

(lub obszar tematyczny) wyznaczacie sobie jako najważniejsze obszary 

aktywności edukacyjnej w BMK 2019-2021? Jakie działania warto podjąć by 

zaktywizować te obszary? Co będzie miarą sukcesu dla tego wsparcia? 

 

Do najważniejszych zadań, jakie sobie stawiamy w drugiej edycji BMK należą –  

rozbudowa i umocnienie sieci współpracy oraz diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników 

kultury.  

Kryteriami sukcesu będą – zwiększenie udziału w szkoleniach i spotkaniach 

sieciujących nowych członków, wspólny udział wnioskodawców oraz ich partnerów  
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w szkoleniach lub wyjazdach studyjnych, docieranie z informacją o programie BMK do 

mniejszych miejscowości, wykorzystanie wniosków z warsztatów z młodzieżą do tworzenia 

kolejnych projektów kulturowych.  

 

Decyzje strategiczne operatora dotyczące odbiorców ostatecznych 

 

Wniosek Decyzja/zadanie operatora Czas wykonania 

Wzmocnienie działań na 

obszarach do 25 tys. 

mieszkańców. 

Docieranie z ofertą projektu do 

mniejszych miejscowości w naszym 

województwie oraz edukatorów i 

animatorów działających na tych 

terenach. 

2019-2021 

Brak wystarczającej wiedzy na 

temat potrzeb kulturalnych 

młodzieży, ich oceny oferty 

kulturalnej. Niski poziom 

zaangażowania młodzieży w 

działania kultury. 

Realizacja warsztatów z udziałem 

młodzieży oraz ankiet ewaluacyjnych 

zrealizowanych projektów w celu 

rozpoznania, jakie mają potrzeby 

kulturalne, jakiej oczekują oferty ze 

strony instytucji kultury oraz jak 

zwiększyć poziom ich uczestnictwa w 

życiu kulturalnym. 

2019-2021 

 

6. Określenie kluczowych grup odbiorców ostatecznych, które należy wesprzeć  

w ramach BMK 2019-2021. 

 

Kluczowe grupy odbiorców pozostają tożsame jak w ubiegłych latach: dzieci i młodzież 

wraz z opiekunami. 

 

7. Określenie 3 obszarów kluczowych, w których należy pozyskać wiedzę  

o odbiorcach ostatecznych w BMK 2019-2021. 

 

 Analiza potrzeb kulturalnych młodzieży. 

 Analiza oceny oferty kulturalnej przez młodzież. 

 Określenie, w jaki sposób można zwiększyć udział młodzieży w uczestnictwie w kulturze. 
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8. Co może Was ograniczać we wdrażaniu tych zaplanowanych zadań  

w najbliższych 3 latach? 

 

Działania opolskiego programu BMK ograniczają przede wszystkim niewystarczające 

finanse ze względu na zmniejszenie dotacji ze strony NCK oraz Zarządu Województwa 

Opolskiego. 
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Aneks 1. Programy Forum Ludzi Kultury i Edukacji 2016-

2018. 
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Aneks 2. Lista szkoleń zorganizowanych w latach 2016-2018 w ramach opolskiego 

programu BMK 

 

Rok 2016 

Fakultatywne 

 Myślenie projektowe w inicjatywach kulturalnych 

 Jak diagnozować społeczność i budować ofertę instytucji kultury z uwzględnieniem 

potrzeb mieszkańców?  

 Jak lokalne instytucje kultury mogą budować kapitał społeczny?  

 Społeczna odpowiedzialność biznesu 

 TEATR – to działa! – warsztat dla nauczycieli, animatorów, pedagogów  

 TEATR – to działa! – warsztat dla rodzin  

 Nasze – wasze, swój – obcy, niemieckie dziedzictwo kulturowe i działalność kulturalna 

mniejszości niemieckiej w województwie opolskim ważnym elementem dziedzictwa 

kulturowego województwa opolskiego  

 Zajęcia multimedialne – tworzenie relacji filmowych z przedsięwzięć kulturalnych  

 Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe – Taniec Współczesny i Rytmika  

 Warsztaty śpiewu białego 

 Warsztaty malowania na porcelanie  

 Coś z niczego – twórcze wykorzystanie surowców wtórnych  

 Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły 

 Trudna historia – edukacja w miejscach pamięci  

 Co w kulturze piszczy? – pobudzanie potencjału kulturowego odbiorców oraz skuteczna 

motywacja rozwijająca kompetencje uczniów 

 Teatr jako przestrzeń dla komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, czyli jak mówić, żeby 

nas słyszeli, rozumieli i nam wierzyli  

 Mieć czy być, czyli o kondycji i percepcji odbioru tekstów kultury 

 Inni w odbiorze świata – równi w kulturze  

 Zawód: meloman 

 Podniesienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej czyli – sztuka 

komunikowania się 

 

Rok 2017 

Obowiązkowe 

 Konkurs grantowy „Opolskie EDUKO 2017” – zasady 

 Odważ się sieciować 

 Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce 

 Jak dobrze wypełnić formularz wniosku „Opolskie EDUKO 2017” 

 Jak pomysł przekuć w projekt, a projekt w działanie? 

Fakultatywne 

 Pomyśl wspak, czyli jak pobudzić twórcze myślenie? Trening kreatywności 

 Źródła finansowania projektów kulturalnych 
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 Kultura i edukacja z głową…w chmurze. Jak zarządzać projektem kulturalno-

edukacyjnym z wykorzystaniem darmowych narzędzi internetowych Google? 

 Edukator wśród kwiatów - tradycyjne wzornictwo w nowoczesnych realizacjach 

 Poznaj siebie, działaj skutecznie 

 Kamishibai – jak wykorzystać formę teatru ilustracji w pracy z dziećmi, młodzieżą i 

dorosłymi 

Projektowe 

 Drama i Biblioterapia jako narzędzie do pracy z emocjami. O emocjach, wartościach i 

pokonaniu lęku książką i narzędziami dramowymi 

 Tajniki aktorstwa 

 Rola pacynki w procesie wychowania dziecka 

 Nie bój się, poczuj to 

 Uczeń – mały aktor 

 Śląskie stroje ludowe – rodzaje, symbolika, sposób noszenia 

 Warsztaty rękodzieła ludowego – wyrób kwiatów z papieru i bibuły 

 Ślązacy a Kresowiacy 

 Wybrane metody dramy stosowanej na zajęcia z dziećmi i młodzieżą 

 Potencjał historyczny Byczyny 

 Jak e-czytać? E-samokształcenie się nauczyciela, bibliotekarza 

 Ulotka, plakat czy internet? Promocja wydarzeń kulturalnych – metody tradycyjne i 

internetowe 

 Jak przyjemnie i efektownie pracować z młodzieżą? Wybrane metody aktywizujące w 

pracy z młodzieżą i dziećmi 

 Jak rozmawiać, żeby się dowiedzieć 

 W przestrzeni dwóch światów 

 Teatr – to brzmi fajnie! 

 Terapeutyczna funkcja książek w modelowaniu tożsamości i systemu wartości człowieka 

 Fotografia moja pasja – czyli fotografia dla każdego 

 3,2,1 IMPRO – czyli kreuj, działaj i nie staraj się za bardzo. Warsztaty improwizacji 

scenicznej 

 

Rok 2018 

Obowiązkowe 

 Konkursy grantowe Opolskie EDUKO 

 Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturowej na podstawie ewaluacji 

EDUKO 

 Jak napisać dobry projekt z zakresu edukacji kulturowej? Regulamin konkursu grantowego 

Opolskie EDUKO 

 Współpraca i partnerstwo. Jak budować partnerstwa i zapewnić im trwałość? – warsztat 

aktywizujący 

Fakultatywne 

 Kultura w negocjacji jak skutecznie komunikować się z drugim człowiekiem? 
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 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego udzielane w ramach otwartych konkursów 

ofert w zakresie kultury i sztuki 

 Talenty w kulturze i edukacji - jak odkrywać i rozwijać potencjał? 

Projektowe 

 Walory biblioterapeutyczne książki oraz edukacyjna i wychowawcza rola dramy 

 Dydaktyczny poker. Wprowadzenie do innowacyjnych metod i formuł kształcenia 

 Zajęcia animacyjne przez ruch i muzykę 

 Jak wykorzystać gry w promocji idei samorządności wojewódzkiej i powiatowej? 

 Archiwum fonograficzne na wyciągniecie ręki, czyli: i Ty możesz zostać Kolbergiem. 

 Domy tańca jako nowa forma spełniania czasu wolnego oraz krzewienia folkloru 

 Quest i gry terenowe jako metoda pracy w środowisku lokalnym 

 Entuzjaści gotowania w domowym zaciszu 

 Animacja kulturalna, zasady komunikacji i autoprezentacji 

 Wykorzystanie potencjału kulturowego w animacji lokalnej 

 Prudnik mniej znany, Ustrój samorządu miejskiego na przykładzie Prudnika na przestrzeni 

wieków 

 Wybrane konteksty edukacji regionalnej i kulturowej. Uczeń - współtwórcą intelektualnej, 

społecznej i emocjonalnej przestrzeni współbycia i współdziałania 

 Sztuka batiku 
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