


Edukacja kulturalna odbywa 
się na wielu różnych obszarach 
i poziomach, w grupach  
formalnych i nieformalnych,  
na płaszczyźnie fizycznej  
i wirtualnej, na każdym etapie 
rozwoju, w wymiarze kultury 
wysokiej i popularnej,  
a jej głównym celem jest  
nabywanie kompetencji.

Katarzyna Jagodzińska 
Edukacja kulturalna na rzecz 
kreatywności i innowacyjności

Trzy grosze. Młodzież się wtrąca,
Teatr Miniatura

fot. Piotr Pedziszewski



	Program został oficjalnie przyjęty do realizacji  
13 grudnia 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 2021/21 
Prezydenta Gdańska. 

	Program adresowany jest do wszystkich mieszkanek 
i mieszkańców Gdańska – w działania włączają się 
przedszkola i szkoły, instytucje kultury, organizacje  
pozarządowe, artyści i edukatorzy.

	Uczestnicy i realizatorzy programu animują, szkolą,  
sieciują, lepiej poznają nasze miasto i jego mieszkańców, 
nabywają wiedzę, nowe umiejętności, rozwijają swoje 
talenty i dzielą się nimi. 

Edukacja do kultury. Gdańsk 
w pigułce

  Spacer po Stoczni,
 Europejskie Centrum Solidarności 

 fot. Grzegorz Mehring 



W oparciu o działania edukacyjne realizowane w Gdańsku… 

Edukacja do kultury. Gdańsk 
w szkołach krok po kroku

… powstało 10 scenariuszy dla 
szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  
w następujących obszarach:

	literatura 
	film 
	architektura
	historia Gdańska
	fotografia
	teatr
	animacja kultury
	sztuki plastyczne i wizualne
	muzyka
	taniec
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Trochę statystyk:

nauczycieli zaangażowanych 
w pilotaż programu

uczniów biorących  
udział w warsztatach

Pilotaż programu Edukacja do 
kultury. Gdańsk w szkołach

 Wakacje 2019, CSW ŁAŹNIA 2 
 fot. Bartosz Bańka
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Edukacja do kultury. Gdańsk 
w szkołach – to działa!

Szlakami gdańskich zabytków. 
Pilotaż w SP38 w Gdańsku.

fot. Monika Turska 

Wręczenie Oscarów po warsztatach
filmowych w SP86 w Gdańsku.

fot. Justyna Wołoszyk-Brzezińska



Edukacja do kultury. Gdańsk 
w szkołach – to działa!

Warsztaty na podstawie scenariusza
o tańcu w SP 49 w Gdańsku

fot. Marta Jankowska

Warsztaty teatralne 
w ZSGH w Gdańsku

fot. Joanna Nikulin-Stawińska



czerwiec:
	podsumowujące spotkanie z nauczycielami  

działającymi w pilotażu
	prezentacja ewaluacji działań podczas  

Gdańskiego Forum Edukacyjnego

sierpień: 
	przekazanie informacji o programie podczas  

spotkania kadry zarządzającej gdańskimi  
jednostkami oświatowymi

wrzesień – grudzień:
	wdrażanie programu we wszystkich gdańskich szkołach: 

dostęp do scenariuszy, możliwość współpracy  
z gdańskimi instytucjami kultury i organizacjami  
pozarządowymi, rezydencje artystyczne w szkołach

Już wkrótce w Edukacja do 
kultury. Gdańsk

Inspirowane słuchowiskami 
warsztaty Dzikie dźwięki, 

Teatr Miniatura
fot. Piotr Pędziszewski



znajdziecie nas tutaj

	strona internetowa programu: 

www.edukacjadokultury.gdansk.pl

	mail: 

info@edukacjadokultury.gdansk.pl

	 		

www.facebook.com/edukacjadokultury.gdansk

 Warsztaty z cyjanotypii, 
 GAK Plama 

 fot. materiały organizatora


