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Program wsparcia
i rozwoju edukacji
kulturalnej
w Łodzi to...

1

174 liderki i liderzy edukacji
kulturalne, którzy dołączyli do
tworzącej się sieci współpracy

2

Sieć 17 instytucji kultury,
23 organizacje pozarządowe,
157 szkół, przedszkoli,
centrów zajęć pozaszkolnych

3

Działania wspierające
kompetencje kulturowe
mieszkańców Łodzi

4

Działania budujące, rozwijające
i wzmacniające sieć współpracy

5

Działania wspierające rozwój
kompetencyjny animatorów
i edukatorów łódzkiej kultury

Program
w roku 2021
coraz więcej wydarzeń w instytucjach
i organizacjach, pakiet merytorycznego
wsparcia w postaci szkoleń, prezentacji
dobrych praktyk i wymiany
doświadczeń związanym z
zapewnianiem i zwiększaniem
dostępności w kulturze, tutoring,
pilotaż praktyk studenckich, warsztaty
rozwijające kompetencje, badanie
i ewaluacja pierwszego okresu
programowania, rekomendacje

572 projekty
i wydarzenia
w instytucjach i NGO

średnio 90%
uczestników wyraziło
satysfakcję

30 wszystkich
zrealizowanych szkoleń
i warsztatów

4 konferencje
tematyczne

164 679 uczestników
wszystkich wydarzeń

1 146 980
wydanych pieniędzy

96 godzin wsparcia
tutorskiego

3 raporty z badania
edukacji kulturalnej
w Łodzi

Coraz więcej szkół
i przedszkoli włącza się do
Programu
W 2021 roku liczba liderów z placówek
oświatowych zwiększyła się o 80%.
Szkoły i przedszkola coraz częściej sięgają po
oferty miejskich instytucji kultury
i realizują edukację kulturalną.
„Należy dbać o silniejsze włączenie edukacji kulturalnej do
edukacji o charakterze formalnym. Tylko tak może ona stać się
ważnym elementem funkcjonowania szkoły, a co z tym idzie życia
codziennego dzieci oraz młodzieży”.
Cytat pochodzi z raportu z badań diagnostycznych prowadzonych
w Łodzi wśród osób zajmujących się edukacją kulturalną
Autorzy: Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak.
Współpraca: Kamil Pietrkowiak

Spis treści
Co znajdziesz na dalszych stronach:

Główne wnioski - czego nauczyliśmy
się w roku 2021 z realizacji PEK
Działania realizowane przez
instytucje i NGO-sy
Działania realizowane przez
pełnomocnika wspierające liderów
edukacji kulturalnej

Główne wnioski
z roku 2021
Mocne strony, szanse na rozwój
i przykłady projektów

Główne wnioski z roku 2021 mocne strony:
1

2

3

Liderzy rozwijają swoje
kompetencje

Szkoły stały się aktywną
częścią Programu

Działania z zakresu
edukacji kulturalnej są
różnorodne

Dzięki serii szkoleń i warsztatów
oraz wsparciu tutorskiemu.
"Spotkania zdecydowanie zmieniły
mój tor myślenia. Pozwalam sobie
teraz na większą elastyczność oraz
mniej banalne spojrzenie zarówno
na sprawy zawodowe,
jak i prywatne".

Utworzona internetowa baza
liderów z placówek edukacyjnych
pozwoliła na realne rozpoczęcie
procesu nawiązywania
bezpośrednich
i spersonalizowanhych kontaktów.

Praktycznie we wszystkich
instytucjach kultury powstały
stanowiska lub działy
przygotowujące i rozbudowujące
ofertę edukacyjną, na coraz
wyższym poziomie
merytorycznym.

„Skąd się biorą dobre pomysły?” przykład projektu z roku 2021
interaktywne szkolenie o tym, jak wspierać kreatywność
zespołową oraz jak zwiększać efektywność spotkań
grupowych dedykowanych generowaniu pomysłów na
rozwiązanie wyzwań.
Grupą docelową projektu były osoby związane z łódzkimi instytucjami
kultury oraz organizacjami kulturalnymi z III sektora.

W cyklu 3 spotkania webinaryjne. Uczestnicy zaznajamiani
z zagadnieniami teoretycznymi, narzędziami i metodami
w praktycznym działaniu grupowym.
Średnio 9,23/10 uczestników poleciłoby udział w szkoleniu innym
osobom.

Główne wnioski z roku 2021 szanse na rozwój:
1

2

3

Sieć wymaga większej liczby
działań integrujących

Liderzy działający w różnego
rodzaju podmiotach
potrzebują rozwijać swoje
kompetencje

Istnieje potrzeba
zwiększenia środków na
realizację Programu

Sieci współpracy jako możliwość
konfrontowania się z innymi,
inspirowania ich doświadczeniem,
aktywne wychodzenie z ofertą –
ze strony instytucji kultury do
szkół; strona lub podstrona
portalu, na której można by
zamieszczać swoje "wizytówki".

Wniosek ten zawierały zarówno
wyniki badania stanu edukacji
kulturalnej jak i ankiety
ewaluacyjne z instytucji kultury
i NGO.

Zapewnienie należytych środków
na realizację Programu oraz
dbałość o ich regularność.
Świadomość tego, że granty
pochodzą z osobnego funduszu
przeznaczonego na wspieranie
i rozwój edukacji kulturalnej.

LABORATORIUM KREATYWNEGO
DZIAŁANIA III - przykład projektu z roku 2021
13 interdyscyplinarnych warsztatów i szkoleń z zakresu teatru
oraz tematów z nim związanych.

Grupa docelowa: nauczyciele, pedagogowie, absolwenci kierunków
związanych z kulturą oraz ludzie zajmujących się edukacją
kulturową.
Tematyka LKD III: reżyseria światła i dźwięku, praca nad
scenografią, kostiumami, muzyką, słowem i dramaturgią
spektaklu, zajęcia ruchowo-teatralne, rola pedagoga
teatralnego i animatora, elementy produkcji wydarzeń
kulturalnych, animacja społeczna, zasady wolontariatu.
99 godzin warsztatów i profilowanych szkoleń.

Działania realizowane
przez instytucje
i organizacje
pozarządowe

Podsumo
wanie
działań
sieci
6 ważnych w kontekście
sieciowania projektów
w 2021

1

OdNowa - innowacyjny projekt animacyjny o charakterze
prospołecznym. Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych we współpracy z lokalną społecznością.

2

Dosłyszeć Teatr - warsztaty teatralne dla dzieci głuchych
i słabosłyszących. Teatr Arlekin im. H. Ryla i SOSW nr 4

3

Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki - całoroczny
program edukacji kulturalnej skierowany do wielu grup
wiekowych i społecznych. Współpraca Stowarzyszenie
Teatralne Chorea.

4

Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny
dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem
społecznym w Łodzi. Fundacja Działania i partnerzy.

5

Wszystkich kochać, nikogo nie oszczędzać. Całoroczne
rozbudzanie empatii. Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana razem z gronem wielu partnerów.

6

Dni Radości. Spotkanie integracyjno-animacyjne dla dzieci
i dorosłych, mieszkańców Łodzi – miasta
wielokulturowego oraz Matek i Dzieci z Dworca
Brześć. Łódzka Akademia Dramy i partnerzy.

Dosłyszeć teatr - przykład
projektu z 2021
cykl warsztatów Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla
dla dzieci uczących się w Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla dzieci niesłyszących,
słabosłyszących i z afazją
w Łodzi. Dzieci z niepełnosprawnościami miały
możliwość doświadczać teatru w jak najszerszym
wymiarze (praca z rekwizytem, z ciałem, animacja
i tworzenie własnych lalek, improwizacja
teatralna). Atutem było to, że działania zostały
zaprojektowane w dostępny dla nich sposób
we współpracy pedagożki teatralnej z Arlekina
z tutorką i trenerką dramy z Ośrodka.

Edukacja
kulturalna w
"statystycznej"
instytucji
kultury to
średnio...
*Dane uśrednione na podstawie sprawozdań
przekazywanych przez instytucje kultury za działania
realizowane w 2021 roku.

1

6 stałych pracowników
odpowiedzialnych za prowadzenie
działań związanych z edukacją
kulturalną

2

102 169 zł wydatkowanych na zadania
z obszaru edukacji kulturalnej

3

230 zł przeznaczonych na rozwijanie
kompetencji pracowników
odpowiedzialnych za edukację
kulturalną

4

12 961 pojedyńczych wydarzeń
z obszaru edukacji kulturalnej
(w tym 645 online)

5

858 454 odbiorców wydarzeń
związanych z edukacją kulturalną
(w tym 699 220 online)

Edukacja
kulturalna w
"statystycznej"
organizacji
pozarządowej to
średnio...
*Dane uśrednione na podstawie sprawozdań
przekazywanych przez NGO (realizujące zadania z
obszaru edukacji kulturalnej) za działania realizowane
w 2021 roku.

1

średnio 0,33 stałych pracowników
odpowiedzialnych za prowadzenie
działań związanych z edukacją
kulturalną

2

55 422 zł wydatkowanych na zadania
z obszaru edukacji kulturalnej

3

900 zł przeznaczonych na rozwijanie
kompetencji pracowników
odpowiedzialnych za edukację
kulturalną

4

707 wydarzeń z obszaru edukacji
kulturalnej (w tym 62 online)

5

302 899 odbiorców wydarzeń
związanych z edukacją kulturalną
(w tym 299 770 online)

Inne źródła
17.6%
Dotacja podmiotowa
29.9%

Źródła
finansowania zadań
związanych z
edukacją kulturalną

Zew. środki grantowe
24.9%

Dotacje celowe
27.6%

Tylko 30% wydatków na edukację
kulturalną w instytucjach kultury
pochodzi z dotacji podmiotowej

Istotnymi źródłami finansowania zadań
związanych z edukacją kulturalną są granty
zewnętrzne i dotacje celowe

Łódzkie instytucje aż 52,5% wydatków
związanych z prowadzeniem edukacji
kulturalnej pokrywają z grantów
zewnętrznych (przede wszystkim MKiDN
i dotacji celowych z UMŁ.

W badaniu podsumowującym
działania związane edukacją
kulturalną w 2021 roku

65%
badanych podmiotów zadeklarowało, że podejmuje
partenrskie działania ze szkołami, przedszkolami
lub innymi placówkami oświatowymi podczas
realizowania zadań związanych z edukacją
kulturalną.

W 2021 roku łączna liczba wydarzeń
partnerskich z zakresu edukacji
kulturalnej, które zostały zrealizowane
przez instytucje kultury oraz NGO
aktywne w obszarze edukacji kulturalnej
to 1735.

Dni Radości – spotkanie animacyjnointegracyjne dla dzieci i dorosłych,
mieszkańców Łodzi – miasta
wielokulturowego oraz matek i dzieci
z Dworca Brześć
Centralnym punktem projektu było trzydniowe spotkanie łódzkich uczniów
z mamami i dziećmi czeczeńskimi mieszkającymi w Polsce.
W ramach projektu dzieci poznawały wielokulturowość miasta.
W ciągu całego roku odbyły się spotkania, warsztaty i animacje, które
uwrażliwiały uczniów na świat, ludzi i kulturę oraz budowały ich poczucie
wartości oraz wspólnoty.
Realizacja: Stowarzyszenie ŁAD Łódzka Akademia Dramy, Szkoła
Podstawowa nr 111 oraz Szkoła Podstawowa nr 26 (szkoły realizujące
w partnerstwie program „Barwy Polski”)
Projekt dofinansowany z budżetu UMŁ.

Działania
organizowane przez
Pełnomocnika ds.
edukacji kulturalnej
wspierające liderów

Podsumowanie
działań
wspierających
aktorów PEK

1

17 szkoleń z takich tematów, jak wspieranie kreatywności
zespołowej, pracy poprzez rezultaty, zwiększania
dostępności, kurs PJM

2

2 konferencje dot. takich tematów jak dostępność,
konferencja podsumowująca ewaluację edukacji
kulturalnej w Łodzi

3

5 webinariów o tutoringu, zmianie w szkole, dostępności,
współpracy z NGO, pracy rezultatem,

4

96 godzin rozmów rozwojowych w ramach wsparcia
tutorskiego dla środowiska łódzkiej oświaty

5

Wysoki poziom satysfakcji uczestników wyrażony
w ankietach ewaluacyjnych

6

1 wyjazd studyjny połączony z udziałem w Niekongresie
animatorów kultury w Lublinie
Potrzeba kontynuacji Programu wyrażona w badaniu

7

DOSTĘPNOŚĆ. WŁĄCZAM
konferencja metodyczna
Wydarzenie poświęcone dobrym praktykom
w otwieraniu kultury na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami – osób starszych, seniorów
zależnych, osób niewidomych i niedowidzących, osób ze
spektrum autyzmu, czy niepełnosprawnością ruchową.
Konferencja adresowana była do pracowników
instytucji kultury, animatorów, organizacji
pozarządowych.
Udział w niej wzięli eksperci i społecznicy.
Współorganizatorem było Stowarzyszenie
Kamienica 56 i Fabryka Sztuki w Łodzi.

tutoring
1

wyjazd
1

konferencje
2

webinaria
5

szkolenia
17

Nasze
działania
wspierające
to:
Dzięki naszym działaniom liderzy edukacji
kulturalnej zdobywają nową wiedzę,
umiejętności, inspiracje oraz zawiązują nowe
relacje prowadzące do współpracy

Wspieramy edukację kulturalną
poprzez ofertę rozwojową
skierowaną do liderów

W ankiecie badającej jakość
naszych wydarzeń pytamy o
to, czy uczestnicy poleciliby te
wydarzenia swoim znajomym

86
To nasz wynik NPS

Każde z naszych wydarzeń ewaluujemy przy użyciu
ankiety. Posługujemy się metodologią Net Promoter
Score (NPS). To znaczy, że pytamy uczestników, czy
poleciliby to wydarzenie swoim znajomym. Tutaj
widzisz nasz wynik NPS. Im bliżej 100 to lepiej!
Kliknij, jak chcesz zrozumieć lepiej, czym jest NPS

Nowa wiedza
i umiejętności

Uczestnicy naszych wydarzeń
zdobywają wiedzę i umiejętności

6

" Dużo dało mi przede wszystkim wsparcie
emocjonalne, pozytywne wzmocnienie, ale
także konkretne propozycje rozwiązań i działań
w mojej pracy, podpowiedzi, jak uskutecznić
moje metody."

4

2

" Gratuluję świetnej konferencji i mam nadzieję,
że będą kolejne."
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"Dzięki udziałowi w spotkaniach, byłbym
zainteresowany zdobyciem wiedzy na temat
tutoringu skierowanego do młodzieży."
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Relacje, sieciowanie,
współpraca
" Tutoring w którym brałam udział był dla mnie
bardzo wartościowym doświadczeniem, które
owocowało i owocuje wciąż
wieloma realnymi działaniami dla teatru."
" Chciałam serdecznie pogratulować
organizatorom stworzenia tak przemyślanego
merytorycznie, namacalnie łamiącego lody
stereotypów, serdecznego no i fantastycznie
przygotowanego wydarzenia."
" Pomogły mi nawiązać kontakty
z przedstawicielami i członkami fundacji, z
którymi mam nadzieję rozpocznę współpracę."

Uczestnicy naszych wydarzeń
nawiązują kontakty sprzyjające
przyszłej współpracy

Cieszymy się, że uczestnicy
doceniają walor
integracyjny naszych
wydarzeń

W przyszłości
planujemy położyć
większy nacisk na
dobór jeszcze lepszych
prelegentów
i szkoleniowców - bo to
w dobrej relacji
z prowadzącym
człowiek uczy się
najwięcej

Program
wsparcia
i rozwoju
edukacji
kulturalnej
w Łodzi
Dziękujemy za lekturę raportu.
Wyślij nam e-mail na
edu.kul@uml.lodz.pl
w przypadku pytań lub uwag.

