
VIII. SCHEMAT PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW 

 

Przygotowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń pełni w Programie dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest 

wzmacnianie kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz organizowaniem tej działalności. 

Drugim, równie istotnym zadaniem, jest budowanie poprzez warsztaty sieci współpracy pomiędzy uczestnikami zajęć. Jej 

efektem może być późniejsze zaangażowanie uczestników w inne zadania związane z programem, ale także przedsięwzięcia 

realizowane poza nim.  

Warsztaty i szkolenia stanowią integralną częścią pozostałych działań realizowanych przez regionalnych Operatorów 

programu. Oznacza to, że ich koncepcja i tematyka powinna się opierać na informacjach pozyskanych w trakcie diagnozy. 

Same warsztaty stać się mogą okazją do zdobywania kolejnych informacji o stanie edukacji kulturowej w regionie, a także 

szansą na propagowanie konkursów regrantingowych. Ponadto rekomenduje się, by jeden z autorów pomysłu zgłoszonego 

do konkursu regrantingowego uczestniczył w cyklu warsztatowym.  

Mając na uwadze wspomniane cele, spotkania warsztatowe nie mogą mieć charakteru jednorazowego. Powinny być 

organizowane konsekwentnie, zaplanowane jako pewien domknięty cykl, uwzględniający korpus zdobywanej wiedzy 

i umiejętności, a także dynamikę procesu grupowego. Oznacza to, że warunkiem uczestnictwa w zajęciach powinna być 

chęć wzięcia udziału w całym cyklu. 

Poniżej przedstawiamy schemat przygotowania i prowadzenia warsztatów. Należy pamiętać o tym, iż powinien on zostać 

dostosowany do specyfiki działań operatora Programu w regionie.  



 

LEGENDA: 

AD 1. Przygotowanie warsztatów należy rozpocząć od opracowania ich tematyki. Powinna być ona dopasowana, po 

pierwsze, do celów Programu, po drugie, miejsca warsztatów w jego realizacji, po trzecie, do zdiagnozowanych potrzeb 

lokalnego środowiska osób zajmujących się edukacją kulturową. Wiedza na temat tych potrzeb rosła będzie wraz z realizacją 

Programu, w pierwszym roku należy więc się oprzeć na dotychczasowych doświadczeniach Beneficjenta, a także 

informacjach, które uda się zebrać w ramach działań diagnostycznych do momentu ogłoszenia naboru (program warsztatów 

może ewoluować w kolejnych edycjach). Na bazie doświadczeń z pilotażu, ogólna problematyka warsztatów obejmować 

może, z jednej strony, metody i znaczenie edukacji kulturowej (teatralnej, muzealnej, artystycznej, krytycznej, 

międzykulturowej etc,.), z drugiej strony, opracowywanie i prowadzenie projektów edukacyjnych (np. diagnoza potrzeb 

i praca w środowisku lokalnym, szkolnym, media w projekcie, partnerstwa, mentoring i zespołowy proces twórczy, pisanie 

wniosku grantowego czy ewaluacja).  

Istotnym elementem czynności przygotowawczych jest opracowanie harmonogramu, regulaminu a także kryteriów 

rekrutacji na warsztaty. Opracowanie tego pierwszego wiąże się z podjęciem decyzji czy lepiej prowadzić warsztaty 

w weekendy, czy wieczorami w dni powszednie, albo: czy lepiej spotykać się na krócej, czy na dłużej (realizować kilka 

tematów jednego dnia). Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady –wybór powinien być podyktowany wiedzą o potrzebach 

i charakterystyce uczestników.  
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Regulamin warsztatów powinien precyzować m.in. kto jest ich organizatorem, do kogo są kierowane, a także zasady udziału 

(warsztaty są bezpłatne, kierowane do osób fizycznych i przedstawicieli instytucji, obligatoryjny jest udział w całym cyklu, 

ogólne terminy spotkań, itp.), jak i kiedy należy się zgłosić na warsztaty, kiedy spodziewać się decyzji o przyjęciu. 

Z przykładowym regulaminem można się zapoznać na stronie Programu Bardzo Młoda Kultura (na witrynie NCK). 

Opracowanie kryteriów przyjęcia na warsztaty jest niezwykle istotne, by mogły one skutecznie zrealizować zakładane cele. 

Warto rozważyć przyjęcie parytetów sprawiających, że wśród uczestników znajdą się zarówno osoby reprezentujące sektor 

oświaty, jak i kultury, instytucjonalny oraz pozarządowy, uczestnicy oraz organizatorzy działań edukacyjnych i kulturowych 

(np. przedstawiciele władz samorządowych). Istotne jest by za każdym razem były to osoby, które mogą na udziale 

skorzystać, a więc niekoniecznie takie, które dysponują już rozległą wiedzą i kontaktami. Z tego samego powodu osoby 

biorące udział w kolejnych cyklach warsztatów nie powinny się powtarzać (chyba, że nie będzie innych chętnych). 

W miarę możliwości, warto też tak zaplanować warsztaty, by mogły w nich wziąć udział osoby z różnych części regionu, 

w którym realizowane są działania. Grupa warsztatowa, zasadniczo, nie powinna być większa niż 20 osób. 

AD 2. Wybierając osoby prowadzące warsztaty warto kierować się przede wszystkim ich kompetencjami w zakresie 

przedmiotowym zadania. Istotna jest przy tym nie tylko ich wiedza i doświadczenie, ale także wykorzystywanie 

aktywizujących metod pracy. Poszukując kandydatów warto zasięgnąć języka, chociażby u Beneficjentów programu z innych 

regionów. Nie ma przeciwskazań, by prowadzącymi warsztaty były osoby związane z instytucją Beneficjenta lub jego 

partnerów, o ile są kompetentne w powyższym rozumieniu. Mając jednak na uwadze, że warsztaty stanowią bardzo dobrą 

okazję do poznawania osób i doświadczeń z innych regionów, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której cały cykl lub jego 

istotna część prowadzona jest przez jedną osobę czy instytucję z regionu, w którym działa Beneficjent. Tematyka i sposób 

prowadzenia konkretnych warsztatów powinien być z prowadzącymi omówiony, tak, by odpowiadały one celom Programu 

i cyklu, a także specyfice grupy. Konieczne jest także przedyskutowanie z prowadzącymi kwestii rejestrowania warsztatów. 

Przebieg warsztatów powinien być dokumentowany, jeśli to możliwe –tak, by z przekazywanymi umiejętnościami zapoznać 

mogły się także osoby bezpośrednio w nich nie uczestniczące. Gromadzona dokumentacja powinna być więc przydatna 

przede wszystkim jako zasób wiedzy, nie materiał promocyjny. Korzystna, z wielu powodów, jest także obecność w trakcie 

warsztatów przedstawicieli Beneficjentów.  

Na tym etapie przygotowania warsztatów warto też zadbać o przygotowanie materiałów, które będą wykorzystywane do 

ich promocji. 

AD 3. Popularyzacja warsztatów powinna być tak prowadzona, by o możliwości uczestnictwa dowiedzieli się wszyscy 

potencjalnie zainteresowani (opisani w pkt. 1). Warto w tym celu wykorzystać już posiadane kontakty; te, które uda się 

zdobyć w trakcie diagnozy (w szczególności identyfikacji podmiotów zajmujących się edukacją kulturową w regionie); 

a także sieci i bazy kontaktów, którymi dysponują partnerzy. W dotarciu do nauczycieli szczególnie przydatna może być 

pomoc regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratoriów Oświaty.  

AD 4. Rekrutacja uczestników powinna się odbywać wedle przyjętych kryteriów. Warto przygotować rezerwową listę. 

AD 5. Realizacja cyklu warsztatów polega na prowadzeniu zaplanowanych zajęć wedle wcześniej przyjętych planów. 

Warsztaty powinny być dokumentowane audiowizualnie, uczestniczyć w nich powinni przedstawiciele Beneficjenta –

wykorzystując badawczy i sieciujący potencjał warsztatów. Materiał wizualny (np. zdjęcia) można wykorzystywać jako 

narzędzie promowania Programu kanałami, którymi dysponuje Beneficjent. 

AD 6. W końcowym etapie cyklu warsztatowego warto zaplanować czas na jego ewaluację –może to być moderowana 

dyskusja z uczestnikami (wedle wzoru opisanego w Schemacie działań ewaluacyjnych i autoewaluacyjnych). 

Podsumowaniem dyskusji powinna być lista rekomendacji do wykorzystania w kolejnym cyklu. 

AD 7.  Informacje o zakończonym cyklu warsztatów, jego tematyce i uczestnikach warto upowszechniać promując Program 

i zachęcając kolejne osoby do uczestnictwa w nim. Zmontowane wideo warto – za zgodą uczestników – udostępnić 

w mediach społecznościowych.  


