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I. WSTĘP

Realizując program „Bardzo Młoda Kultura-2019-2021- Warmia i Mazury” (BMK-WiM)
przyjęliśmy, że celem zadania jest kontynuowanie procesu tworzenia interdyscyplinarnego
systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach zainicjowanego w ramach programu
"Bardzo Młoda Kultura" w latach 2016-2018. Istotnym jego efektem będzie rozwijanie
organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i
edukacji. W trakcie działań będziemy tworzyć organizacyjne i finansowe platformy
współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie. Nasze działania, oprócz
wzmacniania wiedzy, umiejętności i kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową,
przyczyniać się będą do wspierania zainicjowanej w latach ubiegłych sieci współpracy
angażujących szkoły, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i artystyczne, biblioteki i
placówki edukacyjne. W ramach programu zamierzamy stosować różnorodne formy
działania: fora i targi edukacyjne, portal internetowy, warsztaty, konkursy na
współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.
Nasze zaplanowane działania w bieżącym roku zostały zakłócone m.in. poprzez
przedłużającą się decyzję władz samorządu województwa o przyznaniu środków
finansowych na realizację zadania. Po ogłoszeniu wyników naboru, 29 kwietnia br., na
Operatorów programu otrzymaliśmy zapewnienie, że takie środki otrzymamy. Decyzji o ich
przyznaniu długo jednak nie było. Podjęliśmy ryzyko i 22 lipca br. ogłosiliśmy konkurs na
współorganizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej (EK). Wyniki konkursu
ogłosiliśmy 27 sierpnia br., a 10 września br. po negocjacjach z samorządem została
podpisana umowa o dofinansowaniu programu. Ważnym argumentem w tych negocjacjach
było także to, że pomimo wygrania konkursu na Operatorów programu, województwo
warmińsko-mazurskie będzie jedynym, gdzie ten ogólnopolski program nie będzie
realizowany. Warto dodać, że umowę o realizacji programu w województwie warmińskomazurskim podpisaliśmy w dniu 31 lipca br. jako ostatni Operator regionalny. Należy
dodać, że Miasto Gmina Ełk wspiera finansowo program i działania prowadzone w mieście.
Powyższa sytuacja zdezorganizowała nam w znacznym stopniu zaplanowane działania, co
wpłynęło również na to, że na realizację projektów konkursowych i szkoleniowosieciujących był bardzo krótki, bo tylko dwumiesięczny okres, ponieważ zgodnie z
podpisywanymi umowami z autorami przedsięwzięć mogli oni realizować działania
maksymalnie do 10 listopada br.
II. INFORMACJA O BADANIU EWALUACYJNYM
W 2019 roku przeprowadziliśmy badania przy pomocy narzędzi opracowanych przez NCK.
Badania przeprowadzone w 2019 roku:
A. Ankieta CAWI z uczestnikami warsztatu w dniu 26.10.2019 r.
Respondentami byli uczestnicy warsztatów przeprowadzonych po ogłoszeniu wyników
konkursu. Wysłano 12 ankiet, zwrot 10 ankiet = 83 %. Do dystrybucji ankiety użyliśmy
bezpłatnej aplikacji Google.
B. Ankieta „wydzieranka”.
Respondentami byli bezpośredni uczestnicy przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.
Otrzymaliśmy 259 ankiet, z czego na 144 (55,6%) odpowiedziała młodzież w wieku 12-15
lat.
C. Analiza wniosków konkursowych i sprawozdań z 17 projektów.
D. Telefoniczne wywiady z autorami projektów i uczestnikami oferty szkoleniowej – 10
wywiadów.
Wyniki badań przedstawiamy w dalszej części raportu.
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II. CELE EWALUACJI:
 określenie trafności oferty szkoleniowo-warsztatowej oraz oferty działań sieciującointegracyjnych do potrzeb potencjalnych odbiorców Operatora,
 identyfikacja kompetencji bezpośrednich odbiorców projektów z zakresu edukacji
kulturowej (przede wszystkim: dzieci i młodzieży), jakie są wspierane za pomocą
wybranych do wsparcia projektów

III. Obszary badawcze.

I.Obszar beneficjentów oferty szkoleniowo-warsztatowej i sieciującointegracyjnej
W 2019 roku przeprowadziliśmy dwa rodzaje szkoleń:
- jednodniowe dla autorów projektów po rozstrzygnięciu konkursu, miało ono formę
warsztatu. Uczestniczyli w nim autorzy projektów z poprzedniej edycji programu oraz
osoby, które składały projekty po raz pierwszy. Dało to możliwość wymiany doświadczeń
na temat w jaki sposób realizować działania, na co zwrócić uwagę podczas realizacji
projektu, mówiono także o zagrożeniach podczas realizacji. W trakcie warsztatu omówiono
sposób przeprowadzenia ewaluacji projektów zaproponowany przez NCK.
- w ramach programu prowadziliśmy działania pilotażowe w gminie i mieście Orneta oraz
w mieście Ełk. W tych miejscowościach przeprowadzono cykl szkoleń dla nauczycieli.
Szkolenia poprzedzały realizację konkursów „Moje muzeum” w Ełku i „Ornecka żywa
encyklopedia” , których celem było zapoznanie młodzieży ze szkół podstawowych oraz
średnich z historiami związanymi z ich miejscowościami. Młodzież miała za zadanie zebrać
od swoich rodziców, dziadków i znajomych różne historie i przedstawić je w formie
prezentacji. W konkursie wzięło udział osiem szkół z Ełku i pięć z miasta i gminy Orneta.
Z nauczycielami z obu miejscowości nie przeprowadzono badań ankietowych.
Prezentowane poniżej wykresy opracowano na podstawie danych zebranych w badaniu
ankietowym CAWI z autorami projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie na
współorganizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej po przeprowadzonym
szkoleniu.
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Wykres 1. Stopień wzrostu wiedzy po szkoleniu.

Jak wynika z Wykresu 1. większość respondentów ocenia, że ich wiedza przekazana
na szkoleniu wzrosła w średnim, dużym i bardzo dużym stopniu.

Wykres 2. Wzrost kompetencji uczestników szkolenia.

Dane na Wykresie 2. wskazują, że kompetencje w dużym stopniu wzrosły u 50 %
uczestników szkolenia, natomiast 40% uczestników wskazuje, że kompetencje te wzrosły
w stopniu bardzo dużym i średnim. Poniżej prezentujemy wypowiedzi respondentów o
umiejętnościach i kompetencjach zdobytych podczas szkolenia.

Motywacja do wprowadzania pozytywnych zmian w środowisku zawodowym oraz inspiracja
do stworzenia kolejnego projektu w ramach BMK.
Poznałem w jaki sposób inni realizują projekty BMK. Pozwoli mi to na zmiany w
przyszłorocznym projekcie.
Poszerzyła wiedzę jak realizować projekt.
Tworzenie ciekawych ofert dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji kulturowej.
Dowiedziałam się w jaki sposób prowadzić ewaluację projektu.
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Motywacja do wprowadzania twórczych zmian w środowisku, w którym pracuję, inspiracja do
stworzenia kolejnego projektu w ramach BMK.
Poznałam ciekawych ludzi, pojawiły się nowe pomysły.
Możliwość wymiany doświadczeń, zasady realizacji projektów i ich korzyści dla odbiorców,
zasady współpracy w partnerstwach.

Wykres 3. Potrzeby beneficjentów oferty szkoleniowej.

Jak wynika z danych prezentowanych na Wykresie 3. uczestnicy szkolenia mają
zróżnicowane oczekiwania wobec oferty szkoleniowej. Tę wiedzę jako Operator powinniśmy
wykorzystać do przygotowania oferty szkoleniowej w kolejnych latach oferując
beneficjentom cykle szkoleń poświęcone różnym tematom wskazywanym przez
beneficjentów. Jak wynika z przeprowadzonych badań beneficjenci, w większości, wskazują
na taką potrzebę, co prezentujemy na wykresie poniżej.

Wykres 4. Forma oferty szkoleniowej.
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Wykres 5. Wykorzystanie wiedzy i kompetencji do działania w społecznościach lokalnych.

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mieli do wyboru kilka odpowiedzi.
Z uzyskanych danych wynika, że beneficjenci nabytą wiedzę i kompetencje chcą w swoich
społecznościach lokalnych wykorzystać do tworzenia nowych działań na rzecz dzieci i
młodzieży. Wskazują, również na praktyczny aspekt wykorzystania wiedzy do stworzenia
w kolejnych latach projektu z zakresu edukacji kulturowej oraz poszerzenia oferty zajęć w
swojej placówce.

Jednym z głównych zadań Operatora jest tworzenie sieci regionalnej BMK. Poniżej
prezentujemy jakie korzyści wynikające z bycia członkiem sieci współpracy widzą
uczestnicy badania.
Zdobyte na spotkaniach umiejętności i wskazówki ułatwiają wdrożenie zamierzonych
działań oraz rozwiązanie problemów, jakie wystąpiły w mojej instytucji, które wynikały z
niezrozumienia istoty wprowadzanych w szkole innowacji.
Możliwość korzystania z doświadczeń innych edukatorów.
Wymiana doświadczeń.
Potencjalna współpraca.
Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami.
Można korzystać z wiedzy i doświadczeń innych.
Pomoc w realizacji projektów.
Możliwość udziału w warsztatach, szkoleniach, wymiana doświadczeń i współpraca,
realizacja pomysłów dotyczących rozwijania edukacji kulturowej.
Przedstawiamy wypowiedź z przeprowadzonej ankiety TDI
W czasie spotkań i warsztatów prowadzonych przez pracowników CEiIK w Olsztynie
nawiązałem kontakty z innymi osobami zajmującymi się na terenie naszego województwa
edukacją kulturalną. Jako nauczyciel, przedstawiciel sfery związanej ze szkolnictwem
mogłem zapoznać się z ofertą osób ze świata kultury i sztuki, a także możliwościami
współpracy na terenie szkoły.
Regionalna sieć BMK może pełnić rolę bazy partnerów, ofert i pomysłów na kolejne
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działania w zakresie edukacji kulturowej.
Z prezentowanych wypowiedzi wynika, że beneficjenci postrzegają sieć jako źródło, z
którego czerpać mogą wiedzę i korzystać z doświadczeń innych w prowadzeniu działań
edukacyjnych. Na wykresie poniżej prezentujemy odpowiedź na pytanie czy uczestnicy
badania czują się członkami takiej sieci w województwie warmińsko-mazurskim.

Wykres 6. Członkostwo w sieci regionalnej BMK.

Z wykresu wynika, że zdecydowana większość badanych czuje się członkami sieci
regionalnej BMK oraz współpracuje z innymi podmiotami. Listę tych podmiotów, które
wymienili badani prezentujemy poniżej.
Od kilkunastu lat współpracuję z Teatrem ARTENES -organizuję wyjazdy na spektakle
teatralne oparte na motywach pochodzących z lektur szkolnych, korzystam z materiałów
pomocniczych do przeprowadzenia zajęć po obejrzeniu sztuki. Nawiązałam także
współpracę z Ośrodkiem Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym znajdującym się w
naszym powiecie, która jest oparta na organizowaniu akcji charytatywnych na rzecz dzieci
i młodzieży uczącej się w tej instytucji.
Ze szkołą w moim środowisku oraz z lokalnym stowarzyszeniem.
Domy kultury, szkoły, przedszkola, urząd miasta, świetlice.
Szkoła podstawowa.
Centrum kultury - Gminna Biblioteka Publiczna.
Szkoła Podstawowa, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, instytucje kultury,
stowarzyszenia.
Biblioteka i Świetlica Wiejska, nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu gminy.
Ważnym elementem programu BMK jest współpraca sektora kultury i oświaty. W badaniu
zapytaliśmy beneficjentów oferty szkoleniowej o ocenę tej współpracy, którą prezentujemy
na wykresach poniżej.
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Wykres 7. Odpowiedzi na stwierdzenie: Współpraca obu sektorów jest niemożliwa, gdyż
obie strony nie mają wspólnych interesów.

Wykres 8. Odpowiedzi na stwierdzenie: Współpraca obu sektorów jest konieczna, gdyż
pracujemy dla tej samej grupy (dzieci i młodzieży).

Wykres 9. Odpowiedzi na stwierdzenie: Nauczyciele nie podejmują współpracy z
placówkami kultury.
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Wykres 9. Odpowiedzi na stwierdzenie: Placówki kultury nie podejmują współpracy z
nauczycielami.

Wykres 10. Odpowiedzi na stwierdzenie: Edukacja kulturowa może w doskonały sposób
wspierać działania wychowawcze w szkołach.

Wykres 11. Odpowiedzi na stwierdzenie: Szkoła może być dobrą przestrzenią do rozwijania
edukacji kulturowej.
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Wykres 12. Odpowiedzi na stwierdzenie: Brakuje miejsc, gdzie nauczyciele i animatorzy
kultury mogą się poznać.

Wykres 13. Odpowiedzi na stwierdzenie: BMK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu widzenia
nauczycieli.

Wykres 14. Odpowiedzi na stwierdzenie: BMK nie ma atrakcyjnej oferty z punktu widzenia
animatorów kultury.
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Informacje o uczestnikach badania
Wykres 14. Miejsce edukacji kulturowej lub animacji kultury w działalności respondenta.

Jak wynika z wykresu edukacja kulturowa lub animacja kultury to jeden z kilku ważnych
rodzajów działalności respondentów, 1/3 ankietowanych wskazuje, że to ich główny rodzaj
działalności.

Wykres 15. Sektor reprezentowany przez respondentów.

Uzyskane dane wskazują, że 50% uczestników szkolenia reprezentowało sektor oświaty a
30% sektor kultury, sektor pozarządowy i niezależnych aktywistów reprezentowane były
równomiernie.
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Wykres 16. Płeć uczestników badania.

Wykres 17. Udział badanych w poprzedniej edycji programu.

Spośród badanych w poprzedniej edycji programu nie brało udziału 70% respondentów,
wynika z tego wniosek, że udziałem w szkoleniu zainteresowane były osoby, które złożyły
wnioski konkursowe po raz pierwszy.

II.
Obszar bezpośrednich odbiorców projektów regrantingowych
(przede wszystkim: dzieci i młodzieży)
Informacje o bezpośrednich odbiorcach projektów pochodzą z dwóch źródeł:
- sprawozdań z realizacji projektów,
- ankiet „wydzieranek” w wersji graficznej i papierowej-259 respondentów wśród których
55,6 % stanowiła młodzież w wieku 12-15 lat. Tutaj należy dodać, że nie wszyscy
bezpośredni uczestnicy brali udział w jej wypełnieniu. Ankieta „wydzieranka” jest może
bardziej ciekawa dla młodzieży, ale sprawia pewną trudność w jej kodowaniu.
Na podstawie sprawozdań w 17 zrealizowanych projektów uczestniczyło w nich
bezpośrednio 773 osoby, z tego 628 (81.2 %) to uczniowie szkól podstawowych i średnich,
a 145 (18,3%) to osoby dorosłe – nauczyciele, rodzice, babcie, dziadkowie, seniorzy.
Siedem projektów zrealizowano w środowisku wiejskim, w których uczestniczyło 376 (co
stanowi 59,9%) dzieci i młodzieży. W miastach zrealizowano 10 projektów. Uczestnikami
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było 252 uczniów (40,1% dzieci i młodzieży). Autorami 9 projektów były osoby ze sfery
oświaty, ośmiu ze sfery kultury. Podobnie jak w poprzedniej edycji programu, każdy autor
posiadał organizację, która wspierała jego działania organizacyjno-finansowe. Ze względu
na typ organizacji było to: 7 NGO, 2 biblioteki i 8 domów kultury.
Tabela 1. Wiek uczestników projektów*.

wiek
12-15
16-19
20-26
27-35
36-50
51-60
>60

N
144
15
12
23
33
18
14

%
55,6
5,8
4,6
8,9
12,7
6,9
5,4

*Opracowano na podstawie danych z ankiety wydzieranki, którą
wypełniło 259 respondentów.

Tabela 2. Typy działań i forma projektu*.
Typ działań

Forma

Integracja środowiska lokalnego

spektakl

Zwiększenie kompetencji kulturowych

gra komputerowa

Poznanie lokalnych tradycji, historii regionu

wyjazdy tematyczne

Poznanie historii regionu

warsztaty

Współpraca młodzi-dorośli

spektakl

Budowanie „połączeń i mostów” pomiędzy instytucjami

spektakl

Integracja międzypokoleniowa

Nauka tradycji i lekcji historii

spektakl
spotkania w świetlicach
wiejskich
spotkania międzypokoleniowe

Poznanie sztuki ludowe

szycie ubrań

Poznanie historii i losów mieszkańców gminy

zbieranie wywiadów

Sztuka filmowa

tworzenie vlogów

Więzi międzypokoleniowe

spotkania międzypokoleniowe

Integracja międzypokoleniowa

poznanie lokalnych tradycji

Jak tworzyć przekaz historii rodzinnych

warsztaty, spotkania

umiejętności technicznych i społecznych młodzieży

stworzenie filmowej kroniki
spektakl na podstawie baśni z
terenu Warmii i Mazur

Poznanie ziołolecznictwa

poznanie obyczajów, historii i gwary
*Opracowano na podstawie sprawozdań z realizowanych projektów.

Jak wynika z powyższego zestawienia większość projektów odnosiła się ogólnie mówiąc
do historii i tradycji lokalnych. Wynika to pewnie z tego, że region Warmii i Mazur składa
się z mieszkańców, którzy przybyli tu nie zawsze ze swoich chęci. Realizowane projekty
przyczyniają się do poznawania przez młodych ludzi historii regionu i społeczności
lokalnych. Dorośli biorący udział w projektach przekazywali młodym ludziom wiedzę o
swoich doświadczeniach. Należy dodać, że na Warmii i Mazurach panuje swojego rodzaju
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„moda” na tego typu projekty. Jest to efekt działań prowadzonych w województwie przez
Operatora.

Wyniki badań ewaluacyjnych opracowane na podstawie ankiety
„wydzieranki”.

W tej części raportu prezentujemy wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez autorów
projektów na podstawie przygotowanej przez NCK ankiety, która zawierała 4 pytania
dotyczące merytorycznej części projektu oraz metryczkę określającą płeć oraz wiek
respondenta.

Jak widać na powyższym wykresie zdecydowana większość jego uczestników była
pozytywnie nastawiona do udziału w projekcie. Można przypuszczać, że osoby pozytywnie
nastawione miały wiedzę na czym będą polegały działania projektowe. Wśród grupy w
wieku 12-15 lat nastawienie pozytywne miało 58,3 %, obojętne 32,6 %, a negatywne
9,0 % respondentów.
Na Wykresie 2. prezentujemy ocenę realizowanego projektu dokonaną przez jego
bezpośrednich uczestników. Wynika z niej, że 53,7 % uczestników ocenia go bardzo
pozytywnie, a 40,5 % pozytywnie. W grupie wiekowej 12-15 lat oceny są następujące:

- bardzo pozytywnie: 50%,
- pozytywnie: 41,7 %,
- średnio: 6,3 %,
- negatywnie: 1,4 %,
- bardzo negatywnie: 0,7 %
Jak wynika z badań zrealizowane projekty ocenione zostały bardzo pozytywnie i pozytywnie
przez większość ich uczestników.
14

Jednym z celów programu BMK jest wspieranie działań podejmowanych w sferze kultury,
tak by przyczyniały się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw takich
jak kreatywność, innowacyjne działania, umiejętność współpracy, budowanie zaufania,
nabywanie kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Na Wykresie 3. pokazujemy
kompetencje i umiejętności, które nabyli uczestnicy projektów na Warmii i Mazurach.

Dane wskazują, że zrealizowane projekty w najwyższym stopniu przyczyniają się, według
respondentów, do rozwijania kreatywności, umiejętności współpracy, uczą lepiej
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porozumiewać się, zwiększają zaufanie do innych. Dane dla grupy wiekowej 12-15 lat
prezentujemy w Tabeli 3.

Tabela 3. Umiejętności i kompetencje dla grupy wiekowej 12-15 lat.
Umiejętności i kompetencje
Jestem bardziej kreatywny

%
53,5

Lepiej współpracuję z innymi

46,5

Mam większe zaufanie do innych

19,4

Umiem działać niestandardowo

18,8

Umiem lepiej porozumieć się z innymi

20,8

Umiem więcej z zakresu obsługi mediów

13,2

16

Wnioski i rekomendacje
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

wniosek

rekomendacja

adresat
rekomendacji

czas wdrożenia

Rozszerzyć ofertę
szkoleniową dla
autorów projektów

Przygotować cykl
tematycznych
warsztatów i szkoleń

Operator

Do końca II
edycji programu

Należy skorzystać z
doświadczenia
Operatora i podobnie
jak w pierwszej
edycji programu
przeprowadzić
konkursy
regrantingowe

W drugim roku
funkcjonowania II
edycji programu
podobnie jak w
poprzedniej edycji
przeprowadzić 2
nabory wniosków: na
projekty
„pierwszoroczne” i
kontynuowane

Operator

2020 rok

Przed ogłoszeniem
konkursu na
projekty tzw.
„pierwszoroczne”
przeprowadzić
szkolenia na temat
edukacji kulturowej

Przygotować szkolenia
adresowane do
nowych uczestników
konkursu

Autorzy
projektów

2020 rok

Z analizy projektów i
badań wynika, że
uczestnicy
bezpośredni w
trakcie realizacji
projektów nabywają
kompetencje cenione
społecznie

Realizować główne
cele Programu BMK

Operator i
autorzy
projektów

Do końca II
edycji programu

Należy kontynuować
i rozszerzać
współpracę sektora
oświaty i kultury

Kontynuować
współpracę z
samorządami
lokalnymi, które
wspierają program
BMK. Pozyskać
nowych partnerów

Operator

Do końca II
edycji programu
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