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Zapraszamy na Seminarium
Odbiorcy Instytucji Kultury.
Nauczycielki i nauczyciele

(7 listopada 2022)
w Bramie Poznania.
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Seminarium to spotkanie osób, które (zawodowo, z pasji, z wyboru) związane są
z szeroko pojętą edukacją w obszarze kultury i dziedzictwa. Tematem każdego
seminarium jest inna, specyficzna grupa odbiorców_czyń instytucji kultury lub
zagadnienie szczególnie istotne dla publiczności. W tym roku bohaterkami
i bohaterami spotkania są nauczycielki i nauczyciele. Na program wydarzenia
składają się wykłady akademickie, dyskusja panelowa oraz refleksje płynące
z analizy projektów realizowanych na styku środowiska nauczycielskiego i instytucji
kultury.

Środowisko nauczycielskie i instytucje kultury łączy misja edukacyjna, różni zaś
forma jej realizacji (edukacja formalna versus nieformalna). Zrozumienie ich
specyfiki jest jednym z kluczowych etapów budowania wspólnej przestrzeni
edukacji, zbliżenia respektującego sposoby działania każdego partnera i wreszcie
twórczej współpracy. Bez wątpienia potrzebujemy siebie nawzajem w naszej
codziennej pracy. Co więcej, możemy być dla siebie nauczycielami
i nauczycielkami.
Podczas ósmego już spotkania w Bramie Poznania w gronie pracowników_czek
akademickich, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli_ek
wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi zagadnieniami:

� Kim są współczesne nauczycielki i współcześni nauczyciele, na jakie
wyzwania natrafiają?

� Jaką rolę w ich rozwiązywaniu mogą lub powinny pełnić instytucje
kultury?

� Czy instytucje kultury powinny patrzeć na nauczyciela_kę wyłącznie przez
pryzmat opiekuna_ki grup szkolnych?

� Jak poszerza się pole edukacji i kultury i co to zjawisko oznacza dla relacji
na osi nauczyciele_ki – instytucje kultury?

� Czego instytucje kultury mogą się nauczyć od środowiska
nauczycielskiego?

� Jak instytucje kultury mogą wspierać nauczycieli poza ich codziennymi
zadaniami pedagogicznymi?

Wśród zaproszonych prelegentów_ek znajdują się: Agnieszka Jankowiak-Maik
(Babka od Histy), prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak, dr Marcin Szeląg i Sławomir
Czarnecki. Ważnym punktem seminarium będzie dyskusja na temat roli instytucji
kultury w rozwoju zawodowym nauczycielek i nauczycieli na różnych etapach
kształcenia i pracy. W rozmowie panelowej wezmą udział: Barbara Gryka, Ksenia
Herbst-Buchwald, Justyna Ilasz, Anna Mieszała oraz Kamil Wnuk. Poznamy także
dobre praktyki i co istotne, różnorodne przykłady współpracy instytucji kultury
z nauczycielami_kami oraz te, które realizowane są w tercecie tworzonym przez
szkoły, instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Po zakończeniu Seminarium zapraszamy do
zwiedzania wystawy czasowej zatytułowanej
„Jak robić szkołę?”, prezentowanej w Galerii
Śluza. Wystawa ta, jak opowiada jej zespół

kuratorski, powstała z głębokiego przekonania, że
„powszechna edukacja jest wartością, o którą

trzeba dbać i o której warto rozmawiać”.
Więcej o wystawie na www.galeriasluza.pl.

Seminarium organizowane jest pod matronatem prof. Agnieszki Cybal-Michalskiej,
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, i patronatem Forum Edukatorów Muzealnych.
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Agnieszka Jankowiak-Maik
Szkoła PodstawowaCogito

Agnieszka Jankowiak-Maik - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie,
tutorka, trenerka, publicystka oraz aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako
Babka od histy. Autorka książki Historia, której nie było. Laureatka XIV edycji
Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, „Medalu Wolności Słowa”
Grand Press w kategorii „Obywatel(ka)” oraz tytułu Wielkopolski Nauczyciel Roku
2021. Promotorka nowoczesnych metod nauczania, społeczeństwa obywatelskiego
i kobiecej strony historii.

Współczesna nauczycielka, współczesny nauczyciel w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu

Aktualna sytuacja stawia przed nauczycielkami i nauczycielami wiele wyzwań.
Coraz niższy prestiż zawodu, pandemia, wojna, pogłębiające się nierówności
wpływają bezpośrednio na realia szkolne. Niskie zarobki początkujących
nauczycieli i nauczycielek, oscylujące od lat na poziomie minimalnej pensji
krajowej, nie zachęcają do wyboru tego zawodu. Częste reformy, które nie są
konsultowane ze środowiskiem, nie rozwiązują największych problemów polskiej
edukacji, a tworzą nowe, takie jak zideologizowana podstawa programowa
nowego przedmiotu historia i teraźniejszość.

Nauczycielki i nauczyciele pracują pod ogromną presją, mierzą się z biurokracją,
która przesłania to, co w edukacji najważniejsze. A jednak wielu z nich oddolnie
zmienia szkolną rzeczywistość i trwa w zawodzie wbrew, zdawać by się mogło,
zdrowemu rozsądkowi. W tym szczególnymmomencie współpraca na
płaszczyźnie rodzicem – nauczyciele i nauczycielki – uczennice i uczniowie
powinna stanowić filar szkoły. Szczególną rolę odgrywać mogą i powinny
organizacje pozarządowe i instytucje kultury, których oferta wzbogaca program
szkoły, może realnie wpływać na wyrównywanie szans, a także ma szansę
wesprzeć na wielu polach edukatorki i edukatorów, a także szkołę jako instytucję.
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prof. dr hab. Jędrzej Stępak
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. AdamaMickiewiczaw Poznaniu

prof. dr hab. Jędrzej Stępak – artysta przestrzeni. Urodzony w 1953 roku w Poznaniu.
Działalność artystyczną zaczął w 1977 roku. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk
Plastycznych w Poznaniu i otrzymał dyplom w pracowni gobelinu prof. Magdaleny
Abakanowicz oraz pracowni plakatu prof. Waldemara Świerzego. Doktorat uzyskał w 2001
roku na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 1979 roku prowadzi
Pracownię Gobelinu, a od 2004 roku także Pracownię Form Wizualnych w Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu. Od 1999 roku kieruje Pracownią Form Przestrzennych na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiele lat współpracował także z uniwersyteckim
teatrem Maya, grając i wykonując scenografię. Obecnie jest kierownikiem Laboratorium
Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UAM
w Poznaniu. Jędrzej Stępak jest twórcą wszechstronnym. Zajmuje się plakatem, tkaniną
unikatową, rzeźbą, scenografią i performance’em. Projektuje meble i formy architektury
ogrodowej z wikliny. Jest animatorem działań teatralnych z wykorzystaniem własnych prac
i obiektów w różnych mediach. Oprócz tworzenia własnej sztuki artysta jest bardzo mocno
zaangażowany w rozwój młodego pokolenia i wspiera działania artystyczne
początkujących twórców.
Obszar zainteresowań naukowych Jędrzeja Stępaka dotyczy szeroko pojętej arteterapii ze
szczególnym uwzględnieniem hortiterapii. Prowadzi zajęcia i liczne warsztaty z architektury
krajobrazu, rzeźby i form przestrzennych oraz performance’u. Gościnnie wykładał jako
visiting artistmiędzy innymi na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Redfield
w Amsterdamie i Minerwa w Groningen w Holandii, na Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie
oraz Uniwersytetach Kuala Lumpur i Penang w Malezji, a w 2012 roku na Appalachian State
University w Boone (Karolina Północna). W latach 1994-1995 podczas stypendium Fundacji
Kościuszkowskiej w USA prowadził zajęcia ze studentami ośmiu uniwersytetów (między
innymi Parsons The New School for Design w Nowym Jorku, Columbus University w Limie
i California Art Institute w San Francisco oraz California State University).
Prace Jędrzeja Stępaka znajdują się w zbiorach Muzeum Plakatu w Warszawie, Muzeum
Ziemi w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, w muzeach w Kaliszu, Słupsku,
Nowym Tomyślu, Savaria Museum w Szombathely (Węgry), Muzeum Sztuki w Lahti
(Finlandia) oraz w gmachach użyteczności publicznej i w kolekcjach prywatnych w wielu
krajach. Aktywnie wspiera debiutujących w świecie sztuki młodych twórców. Zaprasza ich
do udziału we własnych działaniach. Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia,
pomaga im w organizacji wystaw grupowych i indywidualnych.



drMarcin Szeląg
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im.
Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

dr Marcin Szeląg – historyk sztuki, muzeolog, edukator muzealny, kurator. Adiunkt
na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
ambasador ds. edukacji kulturowej EPALE Polska. Był kierownikiem Działu Edukacji
w Muzeum Narodowym w Poznaniu, wicedyrektorem Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu, dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jarocinie.
Zajmuje się współczesną problematyką muzealną oraz teorią i praktyką edukacji
muzealnej i kulturowej. Autor książek, artykułów naukowych
i popularnonaukowych, a także badań oraz ekspertyz i wdrożeń z zakresu edukacji,
wystawiennictwa, zarządzania, obsługi publiczności i ochrony zabytków.

Nauczyciel_ka jako kurator_ka – kurator_ka jako nauczyciel_ka

Wwystąpieniu zostaną omówione wzajemne wpływy wynikające z relacji
pomiędzy instytucjami kultury (muzeami, galeriami i innymi instytucjami
dziedzictwa) a nauczycielami_kami. Punktem wyjścia będą wyniki badań na
temat aktywności kulturowej nauczycieli w przestrzeni kształcenia
formalnego. Akcent położę na zagadnienia metodyczne, które zostaną
odniesione do praktyki zarówno instytucji dziedzictwa, jak i szkół. Celem
będzie wskazanie obszarów wzajemnych inspiracji pozwalających na wyjście
poza rutynę funkcjonowania zarówno instytucji kultury, jak i dydaktyki
szkolnej. Na przykładzie wybranych metod pracy charakterystycznych dla
instytucji kultury lub wypracowanych w ramach prowadzonych przez nie
działań edukacyjnych, zwłaszcza w obszarze sztuki i edukacji artystycznej,
pokażę strategie edukacyjne, które mogą zostać wykorzystane w praktyce
szkolnej, oraz omówię pola działalności instytucji kultury, które zyskują dzięki
efektywnej współpracy z nauczycielami_kami.
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Nauczyciel_kaw instytucji kultury – czyli kto?

Nauczyciel od zawsze odgrywa najistotniejszą rolę w procesie pedagogicznym. Instytucje
kultury łączą w sobie szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych, związanych z terapią
socjologiczną oraz przede wszystkim z pasją. Nauczyciel ma jasno określone zadanie
– ma nauczyć. Ale sposoby i możliwości realizacji nauczania w dzisiejszych czasach są
nieograniczone. Wpływ ma na to technika, nowoczesne technologie oraz wymagający
odbiorca. Kultura oraz jej instytucje stwarzają szereg możliwości rozwoju oraz prowadzenia
zajęć edukacyjnych. Kod komunikacyjny w interpretacji kulturowo-pedagogicznej jest
wyzwaniem, z którym nauczyciel musi się zmierzyć. Jego przedstawienie i interpretacja
pozwala na wskazanie odbiorcy różnych dróg intelektualnego rozwoju. Kultura od zawsze
miała fundamentalne znaczenie dla rozwoju jednostki. Pasja, którą każdy nauczyciel ma
szanse zarazić swojego ucznia, jest jednym z największych osiągnięć. Pedagog bez pasji
posiada mniejszy autorytet. Przekazanie zainteresowania to jeden z największych
sukcesów procesu pedagogicznego.

Sławomir Czarnecki
Młyny Rothera (Park Kulturyw Bydgoszczy)

Sławomir Czarnecki – dyrektor Młynów Rothera (Parku Kultury w Bydgoszczy).
Menedżer kultury, filozof. Pracował w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, Teatrze
Wybrzeże, Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Współautor raportów badawczych na
temat poszerzenia pola kultury, autor książki Nowa widownia. O promocji
w kulturze.

Poszerzenie pola kultury. Jak pokochałem centra nauki

Badacze od lat analizują zjawisko poszerzenia pola kultury. Nie słabnie dyskusja na
temat różnic między edukacją kulturalną a kulturową. Te badania i dyskusje
odnoszą się również do relacji szkół z instytucjami kultury. Instytucje coraz częściej
zajmują się edukacją przyrodniczą, międzykulturową, klimatyczną, edukacją
w modelu STEAM, edukacją grup o szczególnych potrzebach, regionalną itd.
O tym, jak poszerza się pole edukacji i kultury, opowiem, łącząc perspektywę
teoretyczną i praktyczną, z odniesieniem do własnych doświadczeń, drogi od
badań poszerzenia pola kultury po tworzenie programu nowej instytucji kultury
i definiowanie jej funkcji jako centrum nauki.



Paneliści_stki:

Barbara Gryka – doświadczona nauczycielka wychowania przedszkolnego, pedagożka,
dyrektorka przedszkola nr 42 Kwiaty Polskie w Poznaniu. Trenerka karate. Absolwentka
Akademii Równości i Różnorodności. Autorka bloga i tekstów o codzienności nauczycielki
przedszkola.

Ksenia Herbst-Buchwald – posiada tytuł magistra lingwistyki stosowanej i od 16 lat jest
nauczycielem języka niemieckiego. Od roku 2016 pełniła funkcję doradcy metodycznego,
konsultanta ds. języków obcych, a od września 2022 roku jest dyrektorem w Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Od 2014 roku pracuje również jako ekspert
i multiplikator w programie szkoleniowym DELFORT, który jest prowadzony przez Goethe-
Institut w Warszawie oraz ORE. Jest również niezależną trenerką dla Goethe-Institut
w Monachium, Berlinie, Taszkiencie, Pekinie i prowadzi dokształcanie nauczycieli w zakresie
metodyki i dydaktyki nauczania młodzieży i dorosłych. Główne obszary pracy: język
niemiecki jako język obcy, wykorzystanie nowych mediów na lekcjach języka niemieckiego,
praca z młodzieżą.

Justyna Ilasz - nauczycielka języka polskiego, aktorka, przez wiele lat prowadząca „Poranki
literackie” dla dzieci w księgarni „Z Bajki”, absolwentka Dramowej Akademii
Antydyskryminacyjnej, aktywistka edukacyjna, autorka i koordynatorka różnego rodzaju
projektów edukacyjnych i antydyskryminacyjnych, realizatorka licznych przedstawień
z dziećmi i młodzieżą, trenerka Odysei Umysłu (jej drużyna w 2017 roku zdobyła 11. miejsce
na świecie), wychowawczyni, redaktorka Young Face.TV.

AnnaMieszała – liderka Zespołu Edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa,
odpowiedzialna m.in. za programy edukacyjne „Opowiadając historię" dla seniorów
i seniorek, Szkoła Dziedzictwa dla szkół i „Witaj w Poznaniu" dla nauczycielek i nauczycieli
uczących języka polskiego dzieci z doświadczeniemmigracji. Inicjatorka oferty
wytchnieniowej dla nauczycieli_ek.

KamilWnuk – nauczyciel, edukator kulturowy, performer. Dyplom zdobył w 2006 roku
w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej w Pracowni Fotografii i Video u prof. Marka Guza.
Doktorant w Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej na Wydziale Studiów
Edukacyjnych UAM. Autor i koordynator projektów edukacyjnych i artystycznych.
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Panel dyskusyjny

Ciało pedagogicznew instytucji kultury.
Rola instytucji kulturyw rozwoju i pracy nauczycielek i nauczycieli

Czego może oczekiwać i czego szukać w instytucji kultury współczesna
nauczycielka, wychowawca, studentka pedagogiki, trener? Pomysłu na lekcje
i wycieczkę, źródła inspiracji, sposobu na zdobycie nowych umiejętności, wsparcia
w ścieżce kształcenia, a może wytchnienia lub terapii? I po co instytucjom kultury
ludzie pracujący w przedszkolach, szkołach czy bibliotekach?
Dyskusja ma pokazać różne obszary i modele współpracy pomiędzy ludźmi
i organizacjami, a także poruszyć problemy, które czekają na rozwiązanie
w kontekście wyzwań: kryzysów szkolnictwa i zdrowia, a także wojny i migracji.
Do podzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami zaprosiliśmy grono osób,
które zajmują się profesjonalnie edukacją i kulturą oraz budują na różne sposoby
pomosty między instytucjami oświatowymi – przedszkolem, szkołą, uniwersytetem
a instytucjami kultury.
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Agnieszka Gorzaniak i Karolina Pikosz
GaleriaMiejska bwawBydgoszczy

Agnieszka Gorzaniak – kuratorka i edukatorka w Galerii Miejskiej bwa
w Bydgoszczy, od kilku lat współtworzy cykl warsztatów dla dzieci „Dziecko na
warsztat”.

Karolina Pikosz – absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kuratorka
i edukatorka Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, autorka tekstów. Bada
zagadnienia związane z praktyką filozofii wegańskiej w obszarze sztuki
i działalności edukatorskiej

Uważność, empatia, doświadczanie jakometody artystyczne i edukacyjne

Wystąpienie dotyczyć będzie budowania strategii edukacyjnych w nawiązaniu do
konferencji „Sztuka edukacji” – trzydniowego spotkania, skierowanego do
nauczycielek i nauczycieli. Poprzez jego strukturę starałyśmy się wykorzystać
potencjał sztuki w tworzeniu przestrzeni do współbycia i współodczuwania.
Głównymi zagadnieniami naszego wystąpienia będą zatem pojęcia takie jak:
uważność, empatia, doświadczanie wielozmysłowe oraz ich wykorzystanie we
własnej praktyce edukacyjnej. Opowiemy o konstrukcji spotkania „Sztuka
edukacji”, rozłożeniu akcentów na działanie oraz integrowanie doświadczeń przez
medytację i relaksację. Pokażemy, że warto podejmować działania
międzyinstytucjonalne lub angażujące lokalne inicjatywy, a także ruchy
aktywistyczne i wolontariackie. Zaproponujemy, w jaki sposób poprzez użycie
prostych środków, materiałów upcyclingowych oraz ograniczenie bodźców
zachęcać do twórczego działania oraz niesienia realnej pomocy.

Beata Trybuła
MuzeumRegionalnew StalowejWoli

Beata Trybuła – koordynatorka Działu Edukacji w Muzeum Regionalnym w Stalowej
Woli, gdzie pracuje od dziesięciu lat. Czynnie uczestniczy w prowadzeniu zajęć
edukacyjnych dla wszystkich grup odbiorców, współuczestniczy w tworzeniu
programów edukacyjnych i tras wycieczkowych, jest przewodniczką muzealną
oraz certyfikowaną przewodniczką miejską po Stalowej Woli. Kieruje biblioteką
muzealną, zajmuje się pracą redaktorską i korektą wydawniczą, jest redaktorką
muzealnych publikacji.
Prywatnie miłośniczka przyrody i książek o przyrodzie, pasjonatka ogrodnictwa,
mama Zuzanny i Filipa.

Odwrócone role, czyli współpraca z nauczycielami szkół specjalnychwprocesie
tworzenia dostępnej instytucji kultury na przykładzie działańMuzeum
Regionalnegow StalowejWoli

Istniejące od ponad dwudziestu lat Muzeum Regionalne w Stalowej Woli niemal od
początku swojej działalności kładzie nacisk na współpracę z różnymi środowiskami
i stale pracuje nad dostosowywaniem i przygotowywaniem swoich placówek
i personelu na przyjęcie nawet tych najbardziej wymagających odbiorców – osób
ze specjalnymi potrzebami, w tym gości z niepełnosprawnościami fizycznymi
i intelektualnymi. Muzeum jest na Podkarpaciu pionierem w badaniu tematu
poprawiania dostępności instytucji kultury, ale także opracowywania i wdrażania
konkretnych rozwiązań pozwalających usprawnić obsługę gości ze szczególnymi
potrzebami oraz w jak najlepszy sposób odpowiadać na ich potrzeby.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, głównie w odniesieniu do
realizacji projektu „Muzea bez barier”, autorka przedstawi model współpracy
muzeum z pracownikami szkół specjalnych i ośrodków pomocy społecznej. Na
przykładzie swoistego odwrócenia ról pokaże, jak pracownicy instytucji kultury
mogą uczyć się od opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz od ich
podopiecznych. Zaproponuje też, w jaki sposób doprowadzić do tego, by
nauczyciel stał się podmiotem w relacji szkoła – muzeum, i jak dzięki partnerstwu
w działaniu wykorzystać jego wiedzę i doświadczenie do świadomego
i odpowiedzialnego przygotowania oferty muzealnej dla osób
z niepełnosprawnościami.
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Anna Rochowska
TRWarszawa

Anna Rochowska – pedagożka teatru, kierowniczka Działu Pedagogiki Teatru
w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Przez 26 lat
związana z TR Warszawa, w którym prowadziła Zespół Edukacji, zainicjowała
szereg projektów z zakresu pedagogiki teatru oraz działała na rzecz dostępności
kultury. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Absolwentka Wydziału
Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, Podyplomowych Studiów dla
Menadżerów Kultury na Wydziale Zarządzania UW, doktorantka w IS PAN,
wykładowczyni na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie.
Laureatka nagrody im. Haliny Machulskiej 2021.

W jaki sposób teatrmoże pomagać nauczycielomw rozmowie na trudne
tematy. Pedagogika teatru dla nauczycieli.

Tytuł projektu „Trudne tematy”, realizowanego w 2017 roku w TR Warszawa, odnosił
się zarówno do repertuaru teatru, jak i tematów, wobec których często stają
nauczyciele w swojej praktyce wychowawczej i pedagogicznej. Działania
zrealizowane w teatrze były wymianą wiedzy i doświadczenia – między
nauczycielami a prowadzącymi pedagożkami teatru, między samymi
uczestnikami warsztatów oraz między nauczycielami i uczniami. Wszystkie te
grupy mogły realnie uczyć się od siebie nawzajem tego, jak dzięki metodom
pedagogiki teatru rozmawiać z uczniami, jak dzięki sztuce teatru poruszać trudne,
nieoswojone, stabuizowane tematy, jak poprzez działania teatralne bezpiecznie
mówić o sobie i swoim widzeniu świata. Wreszcie projekt „Trudne tematy” pozwolił
zawiązać relacje przyjacielskie między teatrem a szkołą i zaowocował w kolejnych
latach nowymi projektami.

AnnaMieszała
Poznańskie CentrumDziedzictwa

Anna Mieszała – liderka Zespołu Edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa,
odpowiedzialna m.in. za programy edukacyjne „Opowiadając historię” dla
seniorów i seniorek, Szkoła Dziedzictwa dla szkół i „Witaj w Poznaniu" dla
nauczycielek i nauczycieli uczących języka polskiego dzieci z doświadczeniem
migracji. Inicjatorka oferty wytchnieniowej dla nauczycieli_ek.

Czas na odpoczynek. Podsumowanie badań nad potrzebąwprowadzenia
w instytucjach kultury oferywytchnieniowej dla nauczycieli i nauczycielek

Wyzwania edukacji zdalnej w czasie pandemii, jej wielorakie skutki, z którymi
nauczyciele i nauczycielki mierzą się w szkołach do dziś, a także organizacja
kształcenia dzieci w związku z trwającą w Ukrainie wojną to duża odpowiedzialność
i obciążenie. Te wydarzenia bardzo silnie wpłynęły na zmęczenie i niezadowolenie
pedagogów i pedagożek.

Wielokrotnie przy okazji projektów, które realizowaliśmy dla szkół w Poznańskim
Centrum Dziedzictwa, słyszeliśmy od nauczycieli_ek, że są zmęczeni i wypaleni.
Postanowiliśmy zrobić dla nich coś zupełnie innego niż do tej pory. Nie kurs
doszkalający, nie warsztaty rozwoju zawodowego, ale coś, co da im wytchnienie
i głęboki oddech. Pod pojęciem oferty wytchnieniowej rozumiemy niekomercyjną
propozycję wydarzeń i atrakcji przygotowanych specjalnie dla nauczycieli_ek.

Do współpracy zaprosiliśmy Spółkę Celową Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Wspólnie przeprowadziliśmy badanie potrzeb wytchnieniowych
nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych i średnich w Wielkopolsce.
Zapytaliśmy o ocenę pomysłów na stworzenie przez poznańskie instytucje kultury
dedykowanej, niekomercyjnej oferty (spotkań, warsztatów i in.) tylko dla
nauczycieli_ek. W wystąpieniu zaprezentuję wybrane wyniki oraz rezultaty
naszego działania.
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ImaginariumOlga Stobiecka-Rozmiarek

Olga Stobiecka-Rozmiarek – trenerka dramy stosowanej, edukacji międzykulturowej,
animatorka i edukatorka młodzieży. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjno-
rozwojowe, korzystając z metody dramy stosowanej, technik ruchu i tańca kreatywnego
oraz narzędzi edukacji kulturowej. W pracy z grupami porusza tematy: różnorodności,
wielokulturowości, budowania dobrych relacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania
dyskryminacji, opresji społecznych, uruchamiania potencjału twórczego.
Współpracuje z różnorodnymi grupami: młodzieżą, dorosłymi, seniorami/seniorkami,
nauczycielami/nauczycielkami, bibliotekarzami/bibliotekarkami, grupami
wielokulturowymi, młodzieżą z niepełnosprawnością, młodzieżą uchodźczą, kobietami. Jest
współzałożycielką poznańskiego Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
Horyzonty oraz członkinią Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop - Klatka; na co dzień
pracuje z instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi.

14 15

Efekt synergii – owspółpracymiędzysektorowej w edukacji i kulturze

W ostatniej dekadzie instytucje kultury znacząco rozszerzyły swoją ofertę
o programy animacyjne i edukacyjne, otworzyły się również na bardzo różnorodne
grupy odbiorców. Instytucjom kultury, tak samo jak i placówkom oświatowym,
przyświeca misja edukacyjna. Szkoły, domy kultury, biblioteki, muzea i organizacje
pozarządowe mają obecnie bardzo szerokie możliwości współpracy, tworząc
trójkąt trzech podmiotów, kluczowych dla wdrażania idei edukacji kulturowej.

Podejmując konkretną współpracę międzysektorową, budujemy nową jakość
zarówno w edukacji, jak i w kulturze. Dochodzi do swoistego ożywienia w każdym
z obszarów. Z wielką radością i entuzjazmem opowiem o budowaniu relacji między
trzema podmiotami w tym trójkącie: szkołami, instytucjami kultury i edukatorami
z organizacji pozarządowych. Efekt synergii jest niezwykle łatwy do osiągnięcia ze
względu na uzupełniające się potencjały przedstawicieli tych podmiotów. Kapitał
ludzki, infrastruktura (przestrzeń, pracownie, materiały), wiedza i doświadczenie
pracowników/pracowniczek poszczególnych instytucji i organizacji – to wszystko
tworzy nieskończony potencjał tworzenia innowacji w edukacji i kulturze
jednocześnie. Wejście do konkretnych instytucji kultury daje społecznościom
szkolnymmożliwość obcowania i oswojenia się ze sztuką i kulturą.

Jak w tym trójkącie zbudować dobrą relację i trwałe partnerstwo? Zapraszam na
opowieść o współdziałaniu na przykładzie kilku inicjatyw z poznańskiego
podwórka, w których miałam przyjemność wziąć udział. Współgranie SIĘ samo nie
zrobi – szkoły, instytucje kultury, edukatorki i edukatorzy, łączmy się i inspirujmy do
współdziałania!
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Prowadzące seminarium:

prof. UAMdr hab. Edyta Głowacka-Sobiech – historyczka i romanistka. Pracuje na
Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w Zakładzie Historii Wychowania. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół
metodologii historii, historii wychowania XIX i XX wieku, charyzmatycznych wychowawców/
wychowawczyń oraz pedagogów/pedagożek, dziejów organizacji dziecięco-
młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego skautingu (harcerstwo),
dziejów i edukacji kobiet, nauczania historii (analizy podręczników), szkolnictwa w krajach
francuskojęzycznych, dziejów kształcenia specjalnego i historii najsłabszych oraz szeroko
pojętej tematyki genderowej w dziejach (kobiety naukowczynie w historii). Współtwórczyni
i wykonawczyni projektu „Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu
Poznańskiego (1919-1939)”. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Rady
Naukowej „Harcerstwa. Rocznika naukowego Muzeum Harcerstwa". Współpracuje
z Fundacją Ja, nauczyciel’ka. Współzałożycielka i członkini Interdyscyplinarnego Centrum
Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, zespołu Gdy Nauka jest Kobietą UAM oraz
Fundacji Muzeum Historii Kobiet.

prof. UAMdr hab. IwonaChmura-Rutkowska - pedagożka i socjolożka. Pracuje na
Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w Zakładzie Socjologii Edukacji. Naukowo zajmuje się stereotypami związanymi z płcią,
społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami kształtowania (się) tożsamości płci/rodzaju,
problemem przemocy ze względu na płeć oraz krytyczną analizą dyskursu kobiecości
i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Realizuje
projekty z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji
antydyskryminacyjnej, polityki równościowej oraz studiów nad historią kobiet. Członkini
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży i Sekcji Pedagogiki
Krytycznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego
Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz zespołu Gdy Nauka jest Kobietą
UAM. Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania, członkini
Rady Programowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, współzałożycielka Fundacji
Muzeum Historii Kobiet i przewodnicząca Rady Fundacji Ja, Nauczyciel’ka.

drMonika Herkt – doktor nauk ekonomicznych, absolwentka studiów podyplomowych
z zakresu wiedzy o sztuce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, trener programu ECHOCAST Polska. Od roku
2000 związana z samorządemmiasta Poznania, w latach 2007-2013 odpowiedzialna za
przygotowanie i wdrażanie Strategii Traktu Królewsko-Cesarskiego, współinicjatorka
i współautorka koncepcji produktu turystycznego Brama Poznania (2007-2014),
zastępczyni dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej Trakt (2009-2019). Autorka seminariów
z cyklu Odbiorcy Instytucji Kultury. Obecnie dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
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9:30-10:00 Rejestracja Uczestniczek i Uczestników
10:00-10:15 Otwarcie Seminarium

dr Monika Herkt, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Część pierwsza

prowadzenie: prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, Wydział
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

10:15-10:45Współczesna nauczycielka, współczesny nauczyciel w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu
Agnieszka Jankowiak-Maik, Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu

10:45-11:15 Nauczyciel_kaw instytucji kultury – czyli kto?
prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak, Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11:15-11:45 Nauczyciel_ka jako kurator_ka – kurator_ka jako nauczyciel_ka
dr Marcin Szeląg, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu

11:45-12:15 Poszerzenie pola kultury. Jak pokochałem centra nauki
Sławomir Czarnecki, Młyny Rothera (Park Kultury w Bydgoszczy)

12:15-13:00 Przerwa lunchowa

Panel prowadzenie: prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, Wydział Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

13:00-14:00 Ciało pedagogicznew instytucji kultury. Rola instytucji kultury
w rozwoju i pracy nauczycielek i nauczycieli
Paneliści_stki: Barbara Gryka, Ksenia Herbst-Buchwald, Justyna Ilasz,
Anna Mieszała, Kamil Wnuk

14:00-14:30 Przerwa kawowa

Program
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Część druga
Prowadzenie: dr Monika Herkt, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

14:30-14:50 Odwrócone role, czyli współpraca z nauczycielami szkół
specjalnychwprocesie tworzenia dostępnej instytucji kultury na
przykładzie działańMuzeumRegionalnegow StalowejWoli
Beata Trybuła, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

14:50-15:10 Uważność, empatia, doświadczanie jakometody artystyczne
i edukacyjne
Agnieszka Gorzaniak i Karolina Pikosz, Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

15:10-15:30W jaki sposób teatrmoże pomagać nauczycielomw rozmowie na
trudne tematy. Pedagogika teatru dla nauczycieli
Anna Rochowska, TR Warszawa

15:30-15:50 Czas na odpoczynek. Podsumowanie badań nad potrzebą
wprowadzeniaw instytucjach kultury oferty wytchnieniowej dla
nauczycieli i nauczycielek
Anna Mieszała, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

15:50-16:10 Efekt synergii – owspółpracymiędzysektorowej w edukacji i kulturze
Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek

Po zakończeniu Seminarium będzie możliwość zwiedzania z kuratorką wystawy czasowej
zatytułowanej „Jak robić szkołę?”, prezentowanej w Galerii Śluza.
Czas zwiedzania: około 60 minut.
Tak o wystawie pisze jej zespół kuratorski:

Na najnowszej wystawie w Galerii Śluza wspólnie
z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pytamy,
jak robić szkołę? Wierzymy bowiem, że powszechna
edukacja jest wartością, o którą trzeba dbać
i o której warto rozmawiać.

Przygotowując wystawę, wsłuchiwaliśmy się w głosy
wielu środowisk związanych ze szkołą. Wspólnie
przyjrzeliśmy się historii szkolnictwa oraz sytuacji,
w jakiej znajduje się aktualnie polska oświata.
Jednocześnie szukaliśmy przyczyn niektórych
z toczących się obecnie procesów oraz pomysłów
na rozwiązanie istniejących problemów.

Zapraszamy do refleksji nad tym, jak powinna
wyglądać szkoła, aby odpowiadała na wyzwania
współczesności.

„
„
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ORGANIZATOR:

MATRONAT /
PATRONAT:

Informacje praktyczne

�Miejsce: Brama Poznania (ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań)
� Termin: poniedziałek, 7 listopada 2022, g. 10:00-17:00
� Koszt: bezpłatne
� Adresaci: pracownicy_czki instytucji kultury i dziedzictwa (m.in. muzeów,

bibliotek, ośrodków kultury), przedstawiciele_ki organizacji pozarządowych,
pracownicy_czki akademiccy, nauczyciele_ki, osoby zajmujące się na co
dzień tematyką edukacji i aktywizacji kulturalnej

� Zapisy: poprzez stronę bilety.pcd.poznan.pl
� Liczbamiejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Komitet organizacyjny i programowy Seminarium:

prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, WSE UAM
Kamila Głąbiak, PCD
dr Monika Herkt, PCD
Michał Kępski, PCD
prof. UAM dr hab. Edyta Sobiech-Głowacka, WSE UAM
Agata Żarnowska, PCD

Dziekan Wydziału Studiów
Edukacyjnych UAM
prof. Dr hab.
Agnieszka Cybal-Michalska


