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Jakie wsparcie 
 oferuje BKJ?

Wspieramy Waszych niemieckich partnerów w 
znalezieniu odpowiedniego programu pomocowego i 
doradzamy w znalezieniu dalszych możliwości sfinan-
sowania programu. Jeżeli w programie uczestniczy 
także partner z Niemiec, wtedy wniosek o dotacje na 
międzynarodowe spotkanie z kilku instytucji wpierają-
cych można złożyć bezpośrednio u nas. BKJ przyznaje 
dofinansowanie w imieniu następujących instytucji:

• Niemiecko-Francuska Wymiana Młodzieży
• Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
• Fundacja Niemiecko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży
• Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, 

Kobiet i Młodzieży
• Engagement Global
• Federalne Ministerstwo Wymiany Gospodarczej  

i Rozwoju

Kto za to 
 zapłaci?

Finansowany przez:

• Pomagamy w znalezieniu organizacji  
partnerskiej w Niemczech.

• Udzielamy Waszym niemieckim partnerom 
 merytorycznej pomocy w planowaniu spotkań.

• Pomagamy w nawiązaniu kontaktów z 
 doświadczonymi organizatorami wymiany.

• Informujemy o możliwościach sfinansowania 
spotkań młodzieży i wymiany multiplikatorów.

• Doradzimy Waszym niemieckim partnerom w 
ułożeniu planu finansowego i w napisaniu  
wniosku o środki pomocowe.

• Dofinansowujemy spotkania.

Zgromadzenie młodzieży z różnych krajów w 
jednym miejscu samo w sobie nie stanowi jeszcze 
udanego spotkania, które przyniosłoby jego uczest-
nikom i uczestniczkom nowe doświadczenia. Aby 
międzynarodowe spotkanie młodzieży lub wymiana 
doświadczeń naprawdę mogły osiągnąć swoje 
cele, doradzamy organizatorom w następujących 
kwestiach:

• Koncepcja i treść spotkania
• Metody i podejście edukacji kulturalnej
• Współudział i partycypacja
• Różnorodność kulturowa i edukacja 

 transkulturowa
• Bariery językowe i animacja językowa
• Partnerska współpraca
• Świadomość europejska i globalna



Czym jest eduka-
cja kulturalna?

Opowiadaniem wzruszających historii na cyrkowej 
arenie …

Ożywianiem tanecznym krokiem historycznych 
przestrzeni …

Tworzeniem z artystycznym poczuciem humoru 
cyfrowych i analogowych wizji przyszłości … 

Krzykiem lub ciszą na scenie …

Budzeniem do życia niezwykłych istot z papieru  
i w poezji …

Pokazywaniem światu jego odbicia w obrazie  
i w filmie …

Tak i jeszcze zupełnie inaczej może wyglądać edu-
kacja kulturalna w szkole i poza nią. Edukacja kultu-
ralna jest kształtowaniem osobowości za pomocą 
artystycznych środków wyrazu. Jest przesłanką 
udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Jest edu-
kacją ogólną, gdyż umożliwia dzieciom i młodzieży 
wyrażanie za pomocą sztuki swojego stosunku do 
siebie i do świata.

Podczas programu młodzież.
kultura.wymiana spotykają 
się młodzi ludzie z sąsiednich 
krajów, z całej Europy lub 
świata, by przy pomocy 
tańca, filmu, teatru, wystawy 
lub muzyki przekazywać 
swoje wizje dotyczące tema-
tów społecznych, takich jak 
niesprawiedliwość, ubóstwo  
i zmiany klimatyczne.

Dlaczego młodzież.
kultura.wymiana?

Czym jest BKJ ?

Federalne Stowarzyszenie Kulturalnego Kształcenia 
Dzieci i Młodzieży (BKJ) jest organizacją parasolową 
zajmującą się kształceniem kulturalnym w Niem-
czech.

W BKJ połączyło się ponad 50 organizacji specjali-
stycznych oraz landowych organizacji parasolowych 
dzialających na terenie całej Republiki Federalnej 
Niemiec i na arenie międzynarodowej. Członkowie 
BKJ działają na polu sztuk plastycznych, literatury, 
mediów, muzeów, muzyki, gry, tańca, teatru i cyrku. 
Reprezentują różne rodzaje instytucji i praktyk w 
formalnej i pozaformalnej edukacji kulturalnej. W BKJ 
wymieniają się pomysłami, wspólnie opracowywując 
i rozwijając koncepcje oraz metody pracy.

Międzynarodowe spotkania, których treścią są 
sztuka i kultura, dają dzieciom i młodzieży możli-
wość poznania i zgromadzenia nowych i ważnych 
doświadczeń życiowych:

• Poszerzania własnych horyzontów
• Przezwyciężenia uprzedzeń
• Nabycia kompetencji międzykulturowych
• Przeżywania świadomie i intensywnie kulturowej 

różnorodności
• Wzmacniania myślenia transgranicznego
• Rozwijania świadomego rozumienienia Europy
• Rozwijania kompetencji osobowych i językowych

Wymiana międzynarodowa organizowana jest także 
z pożytkiem dla pedagogów kultury i multiplikato-
rów edukacji kulturalnej:

• Poszerza ich kulturalno-pedagogiczne 
 kompetencje.

• Umożliwia poznanie nowych metod i koncepcji 
stosowanych po drugiej stronie granicy.

• Włącza w sieć współpracy z pedagogami z  
Europy i całego świata.

• Pomaga w uwzględnieniu elementów 
 międzynarodowych we własnej pracy.


