
 

RAMOWY PROGRAM SZKOŁY EDUKATORÓW  

EDYCJA 2023 

 

l.p data Zjazdu godziny temat prowadzący 

1 12–13.04. 2023  
(środa–czwartek) 

9.30–16.30 
 

PROJEKTOWANIE W OPARCIU O 

POTRZEBY 
Kondycja młodzieży w roku 2023 

Podmiotowość i prawa dziecka 

różnorodność 

Inspiracyjna rola otoczenia (praca w terenie) 

 

Maja Dobkowska, 
Tomasz Włodarski 
 

2 26–27.04. 2023 

(środa–czwartek) 

9.30–16.30 PROWADZENIE PROCESÓW GRUPOWYCH 

OPARTYCH NA RADOŚCI I CIEKAWOŚCI 

ŚWIATA 
Edukacja kulturowa jako proces 

Pobudzanie ciekawości świata 

Proces grupowy – specyfika w grupie młodzieżowej 

Empatyczna i rozwojowa informacja zwrotna 

 

Anna Grajewska 

3 10–11.05. 2003 
(środa–czwartek) 
 

9.30–16.30 ROLA DOROSŁEGO W PROJEKTACH Z 

MŁODZIEŻĄ 

Granice wolności. Kiedy interweniować, a kiedy 

pozwolić „błądzić” 

Budowanie poczucia współodpowiedzialności i 

sprawstwa 

Narzędzia projektowe dla grup młodzieżowych 

Narzędzia projektowe dla koordynatorów 

 

Łukasz Hajduk 

4 24–25.05. 2023 
(środa–czwartek) 
 

9.30–16.30 DOBROSTAN EDUKATORA I 

ZAPOBIEGANIE WYPALENIU. 

WSPÓŁPRACA I SIECIOWANIE 

Stres w pracy edukatora 

Zapobieganie wypaleniu 

Współpraca i sieciowanie 

 

Monika Kiwak, 
Maja Dobkowska 

 

 

 



Prowadzący: 

Maja Dobkowska 

Pedagożka, edukatorka, animatorka kultury i trenerka. Autorka programów edukacyjnych i rozwojowych, 
warsztatów. Pracuje z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty, szkolenia i tutoringi,  eksploruje również 
obszary łączące rozwój kompetencji społecznych z teatrem, sztuką, literaturą. Zrealizowała kilkanaście spektakli 
teatralnych  
z dziećmi, w swojej pracy skupiając się przede wszystkim na terapeutycznym i społecznym działaniu technik 
dramowych.  
 
Anna Grajewska 

Edukatorka kulturowa i ekspertka ds. rozwoju społeczności. Pomaga instytucjom budować programy nastawione na 
rozwój ludzi poprzez kulturę. Wspiera w ewaluacji celów strategicznych oraz pojedynczych projektów. Przez lata 
tworzyła i prowadziła programu edukacyjne i animacyjne w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie. W ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) 
badała historię polskiej edukacji muzealnej. Od 2020 r. pełni funkcję zastępczyni dyrektorki ds. komunikacji  
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie wspólnie z zespołem rozwija program nakierowany na obecność 
sztuki w szkole. Wierzy w powszechną edukację i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw.   
 

Łukasz Hajduk 

Certyfikowany trener i tutor, animator kultury. Jego zainteresowania mieszczą się w obszarze pedagogiki społecznej. 
Ważne miejsce zajmują także aktywizujące metody nauczania, w tym pedagogiki zabawy i grywalizacja. Pracuje 
warsztatowo z różnymi grupami – dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Wykładowca w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

Monika Kiwak 

Monika Kiwak – pedagożka, performerka. Praktyki somatyczne i improwizatorskie kieruje głównie do dzieci i rodzin.  
Z dorosłymi pracuje w obszarze czucia ciała oraz improwizacji solowych. Stypendystka Art Stations Foundation, 
Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Performers House.  
 
Tomasz Włodarski 

Zastępca dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Pracował dla jednostki samorządu terytorialnego  
w hrabstwie Cambridgeshire.  W Polsce współorganizował i prowadził organizację pozarządową oferującą pomoc 
prawną w interesie publicznym, kwestiach społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naturalnego. W MIK-u 
wspiera współpracę międzynarodową, edukację kulturową i projekty dostępnościowe, w tym współtworzy 
regionalny projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa”.  
 


