
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

OFERTA SZKOLEŃ  

REALIZOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM KULTURY  

WE WSPÓŁPRACY Z  GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W KWIDZYNIE  

W RAMACH PROJEKTU DK+ ZAPROŚ NAS DO SIEBIE! 2016 

 

SZKOLENIE I 

Temat szkolenia: Edukacja i animacja kulturalna w modelu pracy na zasobach  

(model ABCD) 

Ramy programowe: prowadzenie do istoty modelu rozwoju o partego o zasoby (ABCD); 

możliwości zastosowania modelu ABCD w planowaniu działań z zakresu animacji i edukacji 

kulturowej; mapowanie zasobów i potencjałów lokalnych; charakter głównych zasobów 

 i potencjałów sprzyjających rozwojowi animacji i edukacji  kulturowej; projektowanie 

rozwiązań wykorzystujących lokalne zasoby w animacji i edukacji kulturowej; możliwości 

budowania partnerstw lokalnych w modelu pracy na zasobach. 

Prowadzący: Zbigniew Mieruński 

Termin: 07- 08.11.2016r. 

Miejsce: Świetlica w Rakowcu 

Uczestnicy szkolenia: pracownicy instytucji kultury, pracownicy wydziałów kultury i promocji 

jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy bądź członkowie organizacji 

pozarządowych mających w statucie uwzględnione cele i sposoby ich realizacji dotyczące 

działań kulturalnych bądź edukacji artystycznej, studenci kierunków humanistycznych i 

społecznych oraz animatorzy kultury organizujący projekty kulturalne i społeczno-kulturalne 

oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SZKOLENIE II  

Temat szkolenia: Lokalna instytucja kultury jako animator zmiany społecznej  

z wykorzystaniem metodologii OSL. 

Ramy programowe: społeczność lokalna jako przestrzeń animacji kulturalnej; lokalna 

instytucja kultury jako moderator zmiany społecznej; Organizowanie Społeczności Lokalnej 

(OSL) –założenia, narzędzia osiowe i wspierające; możliwości zastosowania OSL w animacji 

kulturalnej; animator kultury i instytucja kultury jako organizator społeczności lokalnej; 

możliwości budowania lokalnej współpracy z wykorzystaniem podejścia OSL; case study 

dotychczasowych zastosowań. 

Prowadzący: Magdalena Popłońska-Kowalska 

Termin:14 -15.11.2016r. 

Miejsce: Świetlica w Rakowcu 

Uczestnicy szkolenia: pracownicy instytucji kultury, pracownicy wydziałów kultury i promocji 

jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy bądź członkowie organizacji 

pozarządowych mających w statucie uwzględnione cele i sposoby ich realizacji dotyczące 

działań kulturalnych bądź edukacji artystycznej, studenci kierunków humanistycznych i 

społecznych oraz animatorzy kultury organizujący projekty kulturalne i społeczno-kulturalne 

oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SZKOLENIE III 

Temat szkolenia: Ja jako animator – tworzenie i kierowanie pracą grup aktywności 

społeczno-kulturalnej. 

Ramy programowe: autoanaliza zasobów i potencjałów animatora; nabycie świadomości 

swoich kompetencji w roli animatora jako podstawa stwarzania przestrzeni dla działań 

innych; procesy grupowe – rozwój grup; rola animatora w tworzeniu i rozwoju grup; rola 

instytucji kultury w tworzeniu i rozwoju grup; animator jako moderator spotkań. 

Prowadzący: Zbigniew Mieruński 

Termin: 28-29.11.2016r. 

Miejsce: Świetlica w Rakowcu 

Uczestnicy szkolenia: pracownicy instytucji kultury, pracownicy wydziałów kultury i promocji 

jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy bądź członkowie organizacji 

pozarządowych mających w statucie uwzględnione cele i sposoby ich realizacji dotyczące 

działań kulturalnych bądź edukacji artystycznej, studenci kierunków humanistycznych i 

społecznych oraz animatorzy kultury organizujący projekty kulturalne i społeczno-kulturalne 

oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej. 


