
 

 

 
PROJEKTUJ Z DZIEĆMI!  

EDUKACJA KULTUROWA W PRAKTYCE 

 

WERONIKA IDZIKOWSKA  



 

 

 

CEL SPOTKANIA 

 

Dzięki udziałowi w spotkaniu Uczestnicy: 

 dowiedzą się, czym jest, po co jest i dla kogo jest edukacja kulturowa; 

 poznają podstawowe pojęcia i wartości towarzyszące relacyjnemu 

projektowaniu działań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą; 

 dowiedzą się, na co warto zwrócić uwagę projektując działania z dziećmi 

i młodzieżą. 



 

 

 
PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

1. Kontrakt. 

2. Edukacja kulturowa – czym jest, po co i dla kogo. 

3. Dziecko i ja – najważniejsze ogniwa edukacji w perspektywie relacyjnej. 

4. Jak budować mądre projekty edukacji kulturowej?  Wskazówki.  

5. Kontakt. 

6. Praca domowa… 

7. Pytania. 

 

 

 



 

 

 

KONTRAKT 

 PRZERWA po każdym module – 10 minut 

 NOTOWANIE PYTAŃ w trakcie spotkania – przestrzeń dla 

pytań na końcu każdego modułu 

 Spotkanie jako wykład inspirujący – FILOZOFIA, nie 

IDEOLOGIA  
 

 



 

 

 

EDUKACJA KULTUROWA  
– CZYM JEST,  

PO CO I DLA KOGO? 
 



 

 

 
„[…] jeśli kultura obejmuje wszystkie wytwory ludzkości, 
jeśli zawiera ona efekty ludzkich poszukiwań i 
dotychczasowego rozwoju, to wykluczenie z kultury nie 
polega na tym, że nie chodzisz do teatru lub kina, ale na 
czymś znacznie istotniejszym. Na wyłączeniu z pełnego 
uczestnictwa w tym, co znaczy być człowiekiem!” 
 

Fintan O’Toole (2006) 
 



 

 

 

KULTURA  to specyficzny sposób życia ludzi,  

a uczestnictwo w niej tożsame jest z byciem 
człowiekiem. 

  

Kultura to więc nie tylko sztuka, działalność artystyczna czy 
obyczaje, ale to wszystko, co sprawia, że człowiek żyje inaczej niż 
pozostałe stworzenia. To nasz wyjątkowy sposób adaptowania 
się do rzeczywistości.  

Uczestniczyć w kulturze można zarówno poprzez korzystanie z niej 
w codziennych praktykach, jak i poprzez jej współtworzenie – nie 
tylko malując czy pisząc książki, ale też mówiąc, używając narzędzi, 
opowiadając dowcipy, korzystając z mediów, działając społecznie.  

 



 

 

 

Dlatego EDUKACJA KULTUROWA to nie tylko kształtowanie ludzi 
kulturalnych (edukacja kulturalna) czy uczenie umiejętności 
tworzenia i czytania sztuki (edukacja artystyczna).  
 
Określenie edukacja kulturowa sygnalizuje,  że podstawowym 
problemem nie jest wcale to, że ludzie nie czytają książek, nie chodzą 
do kina czy do galerii lub używają wulgaryzmów.  
 

Podstawowym problemem jest to,  
że nie potrafią w pełni uczestniczyć  

w życiu swojej zbiorowości. 
 



 

 

 

EDUKACJA KULTUROWA  

to poszukiwanie możliwości i sposobów poruszania się  w skomplikowanym 

świecie ludzi – w rozmaitych sytuacjach społecznych, w różnym kontekście 

kulturowym.  

Powinniśmy uczyć nie tylko podstawowych, twardych umiejętności pisania, czytania, 

liczenia czy posługiwania się technologiami, ale również – w takim samym zakresie – 

uczmy dzieci myślenia, zadawania pytań, skutecznego rozwiązywania problemów, 

kształtujmy w nich umiejętność wchodzenia w interakcje i współpracy z innymi 

oraz zdolność do spojrzenia w siebie i komunikacji ze swoimi potrzebami, 

aspiracjami, możliwościami. 

 

Edukacja kulturowa jest dla wszystkich. 



 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 
 



 

 

 

 słuchanie 

 empatia 

 odpowiedzialność 

 docenianie różnic 

 praca w grupie 

 przywództwo 

 poczucie sprawczości   
 



 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZE 



 

 

  ciekawość 

 kreatywność 

 innowacyjność 

 myślenie dywergencyjne 

 myślenie krytyczne 

 uczenie się na błędach  
 



 

 

 

Dziecko i ja  
– najważniejsze ogniwa edukacji  

w perspektywie relacyjnej. 



 

 

 

WZAJEMNOŚĆ I RÓWNOŚĆ W GODNOŚCI 
 

Edukacja to proces wzajemny! 

My mamy wpływ na dzieci, dzieci mają wpływ na nas. 

 

Ważne: JAKOŚĆ RELACJI podmiotu z podmiotem. 

Kiedy dziecko traktowane jest podmiotowo może rozwinąć poczucie 

własnej wartości.  

 

Bycie w przyjacielskiej relacji z dzieckiem nie oznacza, że jest się kumplem.  

 



 

INTEGRALNOŚĆ 

 
Ustanawianie i pokazywanie własnych granic (to, na co się zgadzam, to, na co się nie zgadzam). 

Rodzaj wiedzy o sobie i akceptacji samego siebie. 

Kiedy dajemy dziecku prawo do bycia tym, kim jest i jakie jest, dajemy mu prawo do poznania samego siebie. 

 

Mówienie NIE to mówienie TAK sobie samemu.  
 

Ważne, żeby dzieci zdawały sobie sprawę, że mają prawo do swoich potrzeb, oczekiwań, możliwości. 
Również dorosły powinien zdawać sobie z tego sprawę – w odniesieniu do dzieci i do siebie. 

Można dbać o poczucie integralności dzieci, dbając o poczucie własnej integralności.  

 

Żeby uczyć dzieci umiejętności stawiania/odkrywania własnych granic, należy: 

- samemu stawiać granice; 

- ich TAK traktować jak TAK; 

- ich NIE traktować jak NIE; 

- zainteresować się dzieckiem: dlaczego TAK?, dlaczego NIE?  

 
 



 

 

 
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI vs PEWNOŚĆ SIEBIE 

 

Poczucie własnej wartości: 

 co wiem o sobie? jak dobrze siebie znam? 

 co odczuwam? co przeżywam? 

 jakie nastawienie mam do tego? jak się czuję w stosunku do siebie? 

 

Pewność siebie:  

 co wiem na jakiś temat? 

 jakie cele osiągam? w jaki sposób?  

(dziecko może mieć świetne wyniki w nauce, a wewnętrznie bardzo cierpi) 



 

 

 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI 

 

To system odpornościowy człowieka, który pomaga nam utrzymać równowagę 

wewnętrzną, bezpieczeństwo – wiemy, jak siebie wspierać. 

Poczucie własnej wartości nie jest stałe: czasem czuję się świetnie, czasem coś się 

wydarzy i czuję się głupi/głupia.  

 

Poczucie własnej wartości buduje się przez pierwsze lata życia dziecka – warto 

zobaczyć, kim jest dziecko, jakie jest, zainteresować się nim: co się z Tobą dzieje?  

 

Ważne: JĘZYK OSOBISTY. 

Możemy rozwijać poczucie własnej wartości dziecka, interesując się tym, gdzie dziecko 

jest tu i teraz, co się z nim dzieje. 



 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA  
vs ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA 

 
Odpowiedzialność społeczna to odpowiedzialność, jaką ponosimy za 
siebie nawzajem, za osoby z naszej rodziny, z naszej grupy, szkoły, 
otoczenia, a także za całe społeczeństwo i całą ludzkość. Jest budowana w 
oparciu o empatię i nie jest rozumiana jako wyrzeczenie się siebie.  
 
Odpowiedzialność społeczna to postawa wobec świata, nie przymus.   
 
Odpowiedzialność osobista to odpowiedzialność, jaką bierzemy za 
siebie, za swoje zdrowie, rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy, 
duchowy. Dzięki niej możemy walczyć z przeciwnościami losu, poznać 
siebie. Na niej bazuje asertywność, prowadzi do integralności. 
 

 



 

 

 

ZACHOWANIE JAKO SYMPTOM 
 

Zachowanie jako informacja: coś się dzieje z dzieckiem. 

 

Naszym zadaniem nie jest karać lub nagradzać, ale dojrzeć wewnętrzne 

życie, które stoi za konkretnym zachowaniem. 

 

Symptomy są wezwaniem o pomoc, ale nie należy się do nich 

przywiązywać, tylko spróbować zrozumieć, skąd się biorą/wzięły i 

postarać się pomóc. 

 

 



 

 

 

Jak budować mądre projekty  

edukacji kulturowej?  

Wskazówki.  



 

 

 

DIAGNOZA 
- jako rozpoznanie pewnego stanu rzeczy – trampolina do kolejnych działań. 
 
Cztery obszary: 
o kontekst lokalny, 
o zasoby lokalne, 
o inicjatorzy i realizatorzy projektu, 
o przyszli uczestnicy projektu: DZIECI (ale też: rodzice, inni dorośli). 

 
Diagnoza deficytów: braków, niemożliwości, problemów. 
Diagnoza potencjałów: możliwości, oczekiwań, zainteresowań, marzeń.  

 
„(…) Lecz biedny jestem: me skarby – w marzeniach, 
Więc ci rzuciłem marzenia pod stopy, 
Stąpaj ostrożnie, stąpasz po marzeniach.” 
W.B.Yeats 
 

 



 

 

 

PARTYCYPACJA DZIECI 

W 2009 roku Komitet Praw Dziecka ONZ opublikował „Komentarz ogólny nr 12: 

The right of the child to be heard /CRC/C/GC/12”.  W tekście dokumentu 

zaznacza się, że we wszelkich działaniach z dziećmi należy stwarzać warunki, 

które umożliwiają dziecku urzeczywistnianie prawa do bycia wysłuchanym.  

 

Poglądy i stanowiska wyrażane przez dzieci mogą wzbogacić perspektywy i 

doświadczenia dorosłych i powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu 

decyzji, budowaniu rozwiązań, tworzeniu działań dla dzieci itd.  

Celem jest umożliwianie młodym ludziom współdecydowania o własnych 

sprawach, ale też zachęcanie ich do obejmowania znaczących ról i pozycji w 

społeczeństwie. 



 

 

 

CEL ROZWOJOWY  
 

Niezależnie od tego, na jakie potrzeby i/lub problemy dzieci chcesz 

odpowiedzieć w ramach projektu, przy użyciu jakich narzędzi chcesz w tym 

projekcie pracować i z jaką grupą się w nim spotkasz, zawsze możesz uczyć 

dzieci kompetencji, które przydadzą im się bez względu na to, czy nadal 

będą borykać się z jakimś problemem, czy też ich potrzeba zostanie 

zaspokojona. Możesz rozwijać u dzieci umiejętności społeczne i 

umiejętności twórcze. 

 

Pamiętaj również o wspieraniu poczucia własnej wartości u dzieci  

oraz uważności na ich integralność – ZACZNIJ OD SIEBIE.  



 

 

 

PROCES OPARTY NA DIALOGU 
 

 Proces i doświadczanie vs efekt 

 Język osobisty: chcę / nie chcę / lubię / nie lubię / podoba mi się / nie 

podoba mi się… 

Zaufanie i zainteresowanie 

Umowa społeczna z dziećmi vs nakazy i zakazy 

Autentyczność i nastawienie otwarte (obserwacja a interpretacja) 

 
Projekt powinien być DLA dzieci, czyli zbudowany tak, żeby odpowiadał ich 
możliwościom i potrzebom na danym etapie rozwoju, ale jednocześnie 
powinien być budowany Z dziećmi, to znaczy na podstawie ich 
zainteresowań, potrzeb, oczekiwań.  



 

 

 

MONITORING I ELASTYCZNOŚĆ 
 
Monitoring to proces zbierania informacji o przebiegu projektu w trakcie 
jego trwania. 
Nie służy ocenie, służy aktualizacji działań – obserwowaniu tego, co się 
dzieje w projekcie i, jeżeli projekt tego wymaga, dokonywaniu zmian w 
stosunku do początkowych założeń.  
 

OTWARTOŚĆ NA ZMIANY wpływa na jakość naszych działań.  
 
Wsparcie:  
• zgrany zespół mający wspólne cele;  
• dystans i poczucie własnej wartości; 
• analiza ryzyk.  



 

 

 
EWALUACJA 

 

 Ewaluacja to ocena stopnia osiągnięcia przez projekt zamierzonego celu. 

 

Ewaluacja powinna być partycypacyjna! 

 

 Ewaluacja, w przeciwieństwie do monitoringu, nie służy aktualizacji 

działań, ale je komentuje i tworzy zestaw wskazówek do dalszej pracy. 

 Ewaluacja powinna być częścią projektu, nie tylko jego marginalnym 

zadaniem!  



 

 

 

KONTAKT 

wera.idzikowska@gmail.com 

 

Performeria wiejska – nieformalna inicjatywa społeczno-kulturowa (warsztaty dla 

dzieci, konsultacje działań i projektów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych 

na terenach pozamiejskich).  

 

 Seminaria inspiracyjne (Familylab Polska):  

 - Dorosły jako latarnia morska (jakiego przewodnictwa potrzebują dzieci?); 

- Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem; 

- Jestem OK taki, jaki jestem (jak dzieci rozwijają poczucie własnej wartości?); 

- Nastolatki – kiedy kończy się wychowanie; 

- Agresja – niebezpieczne tabu.  

mailto:wera.idzikowska@gmail.com


 

 

 

PRACA DOMOWA 

na 6 marca 

 

• krótki zarys projektu edukacji kulturowej z dziećmi: 

 z kim/dla kogo? 

co? 

dlaczego? 

po co? 



 

 

 

PYTANIA?  


