
 

„Agenci ds. rozwoju kultury dla kreatywnych szkół” 
 

Program modelowy „Agenci ds. rozwoju kultury dla kreatywnych szkół” 

ma na celu rozbudzenie zainteresowania sztuką u dzieci i młodzieży, 

przekazanie większej wiedzy na temat sztuki i kultury oraz promowanie 

naturalnego uczestnictwa w świecie kultury. Na okres czterech lat w pięciu 

krajach związkowych Niemiec zatrudnionych zostanie 46 agentów ds. 

rozwoju kultury w łącznie 138 szkołach. Każdy z nich będzie sprawował 

opiekę nad lokalną siecią trzech szkół. Wspólnie z uczniami, kolegium 

nauczycielskim, dyrekcją szkoły, rodzicami, artystami i instytucjami 

kultury opracują oni zróżnicowaną i indywidualnie dopasowaną ofertę 

zajęć kulturalno-oświatowych oraz projektów artystycznych. Ponadto, 

rozbudują oni długoterminową współpracę z instytucjami kultury na 

miejscu. W ten sposób spotkanie ze sztuką i kulturą, dialog z nimi, jak i 

próbowanie i doświadczanie różnych dziedzin sztuki staną się stałym 

elementem codziennego życia dzieci i młodzieży. 
 

Program ma za zadanie stworzenie sfery, w której sztuka spotka się z 

uznaniem, w której będzie ona mogła się rozwijać i, w której będzie 

możliwe prowadzenie dialogu z nią. Czynne uczestnictwo w tworzeniu 

sztuki i kultury sprzyja rozwojowi wykształcenia i osobowości pośród 

dzieci i młodzieży dając im szansę rozwinięcia zainteresowań kulturalnych 

i stania się aktywną kulturowo częścią opinii publicznej. Głównymi 

partnerami programu są instytucje kultury oraz związani z nimi artyści. 

Muzea, sale koncertowe, biblioteki, teatry i ośrodki kultury dotrą w 

szkołach do swojej przyszłej publiczności. Wspólnie wypracują oni metodę 

wzajemnego otwarcia na siebie szkół i partnerów kulturowych w celu 

rozwinięcia razem długoterminowej współpracy. 
 

Projekty artystyczne, które uczniowie wraz z agentami ds. rozwoju 

kultury, instytucjami kultury, a także z artystami w czasie trwania 

programu będą prowadzić i, na których cele w ramach programu będzie 

można ubiegać się o tzw. „dodatek na sztukę”, umożliwią modelowe 

wypróbowanie koncepcji kulturalnych. Nauczyciele, artyści i twórcy 

kultury powinni być w stanie zapewnić odpowiednią jakość oferty 

artystycznej i rozbudować konieczne dla niej struktury. 

 

Dalsze informacje na temat programu dostępne są na stronie 

www.kulturagenten-programm.de

 


