
Edukacja kulturalna – Nowe perspektywy 

18 – 19 marca 2019 r. Bałucki Ośrodek Kultury 

Dlaczego edukacja kulturalna jest  tak ważna dla szkół i instytucji kultury, potrzebuje zmian 

i nowego podejścia?  

Czy powinna i czy jest bardziej obecna także w przestrzeni miasta Łodzi? 

Jaka ma być, by spełniać swoją główną funkcję czyli rozwijać  zdolność do refleksji na 

temat kultury własnej, kultury innych i kultury ujęciu ogólnym?  

Wszystkich, którzy stawiają sobie takie pytania, zapraszamy na konferencję: Edukacja 

kulturalna – Nowe perspektywy. 

Podczas paneli dyskusyjnych na forum – będzie okazją do omówienia i dyskusji nt. 

najistotniejszych problemów i wyzwań stojących przed dzisiejszą edukacją kulturalną, a 

ponadto jest to możliwość spotkania ludzi podejmujących różnorodne inicjatywy w tym 

obszarze: nauczycieli, edukatorów, animatorów i liderów kultury.  

O rozwijaniu kluczowych kompetencji XXI wieku, wsparciu dla tych środowisk,  budowaniu 

bardziej skutecznej sieci współpracy między sektorami kultury i edukacji rozmawiać będą 

urzędnicy i praktycy podczas paneli dyskusyjnych. 

Zaprezentujemy II Festiwal Kultury Szkolnej i jego elementy tj. : 

• 40. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych DZIATWA  

• 29. Wystawa Rysunku i Malarstwa MÓJ TEATR 

• XI Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży PIĘCIOLINIA  MARZEŃ 

• Warsztaty taneczne OpenTaniec 

• XXVIII Bałuckie Spotkania Recytatorów 

• Bazar Kultury Szkolnej 

Przedstawimy zasady ubiegania się o Certyfikat „ Szkoła w Kulturze” - nagrody specjalnej 

Festiwalu Kultury Szkolnej. 

18 marca 2019 r. 9.30 Rejestracja 

10:00 – 11:00 Prelekcje 

1. Edukacja kulturalna w szkołach i instytucjach kultury – Nowe podejście – Prezydent 

Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski 

2. Edukacja zaangażowana. (Nowe) media i animacja kultury. Dobrosław Bilski - 

Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury 



3. Nowe miejsce na mapie kulturalnej Łodzi – Wyspa Kultury – prezentacja, Marek 

Stoliński Kierownik w Centrum Animacji i Rewitalizacji Rondo 

4. 2. Festiwal Kultury Szkolnej – prezentacje elementów festiwalu. 

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa 

12.00 – 14:00 Panele dyskusyjne 

5. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem – wyzwania i 

integracja – panel dyskusyjny – Szyman Iwanowski, Stare Polesie Miejsce Spotkań 

6. Improwizacja za pomocą teatru w edukacji - Marcin „Zorak” Szymański, beatbokser, 

raper, improwizator, na co dzień pracujący z młodzieżą i seniorami.  

 

Rejestracja 

https://docs.google.com/forms/d/1J02gWH6qNlyB1Eqwt6g_KAxBl2cKi_a_ZZ0BZBzBY8k/edit 

 

Bałucki Ośrodek Kultury 

ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź 

tel. 42 651-50-30 

e - mail: sekretariat@bok.lodz.pl 
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