Federalne Stowarzysznie Kształcenia Kulturalnego
Młodzieży (BKJ) >>
Dzieci i młodzież pełne są ciekawości i kreatywności. W
sztuce chcą znaleźć swój środek wyrazu. Edukacja kulturalna
stanowi w tym względzie zarówno glebę, nawóz, szklarnię,
słońce, jak i grunt uprawny.
Dlatego też BKJ jako organizacja „parasolowa“ zajmująca się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, od 50
lat stara się umożliwić dzieciom i młodzieży różnorodne możliwości edukacji w zakresie sztuki. Stowarzyszenie rozumie się jako rzecznika edukacji kulturalnej, który reprezentuje interesy w zakresie polityki młodzieży, edukacji i kultury na szczeblu krajów związkowych,
federalnym i międzynarodowym. Celem BKJ jest dalszy rozwój i wspieranie edukacji kulturalnej: wrażliwej na sprawy społeczne, zrównoważonej, możliwie dostępnej dla każdego człowieka, od samego początku i przez całe życie. BKJ jest głównym partnerem eksperckim Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
Zadania BKJ
-- Zapewnienie jakości poprzez kongresy specjalistyczne, projekty modelowe, ewaluację;
-- Doradztwo w sprawach polityki oraz reprezentowanie interesów na forum ogólnokrajowym i międzynarodowym, doradztwo w zakresie opracowywania federalnych programów edukacji kulturalnej;
-- Współpraca w gremiach i instytucjach o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
-- Tworzenie i ochrona struktur doskonalących pracę kulturalną z i dla dzieci i młodzieży;
-- Informacja: poprzez działalność PR, prasę i publikacje;
-- Serwis: przygotowywanie materiałów, informacji, argumentacji, pośrednictwo w sprawach dotacji;
-- Tworzenie sieci kontaktów i doradztwo: wymiana informacji i doświadczeń między organizacjami członkowskimi oraz innymi zainteresowanymi grupami.
BKJ skupia 55 działających w skali federalnej instytucji, organizacji specjalistycznych oraz stowarzyszeń krajowych. Reprezentowane
są takie dziedziny jak muzyka, gry, teatr, taniec, plastyka, literatura, muzeum, media, cyrk i dokształcanie w zakresie pedagogiki
kultury. BKJ zapewnia i dba o jakość pracy artystycznej i kulturalno-pedagogicznej w szkołach muzycznych, szkołach artystycznych
dla młodzieży, w grupach teatralnych, warsztatach radiowych i filmowych, muzeach dla dzieci, zespołach tanecznych, chórach, stowarzyszeniach muzycznych, bibliotekach dla dzieci, klubach książki, cyrkach dla dzieci, na ruchomych placach zabaw oraz na forach
komputerowych, czyli wszędzie tam, gdzie powstaje kultura i sztuka z udziałem oraz dla dzieci i młodzieży, także w szkole. BKJ doradza fachowo i koncepcyjnie, zachęca do wymiany informacji i doświadczeń oraz poprzez projekty modelowe nadaje impulsy edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży w praktyce.
BKJ JAKO JEDNOSTKA USŁUGOWO-ROZWOJOWA
-- Sztuka otwiera świat („Künste öffnen Welten”): w ramach projektu „Kultura wzmacnia” („Kultur macht stark“) Federalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki (BMBF): wsparcie dla lokalnych stowarzyszeń edukacyjnych, które realizują długoterminowe działania w zakresie edukacji kulturalnej z udziałem dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych » www.kuenste-oeffnen-welten.de
-- Sztuka kształtuje środowisko („Künste bilden Umwelten“): projekt modelowy wzmacniający obecność edukacji kulturalnej jako
przyczynku do działań kształtujących przyszłość i wspierających zrównoważony rozwój oraz tworzący sieci kontaktów między organizacjami
-- Zaangażowanie wolontaryjne: rozwój i tworzenie sieci kontaktów na rzecz wolontariatu oraz zaangażowania obywatelskiego w zakresie kultury
-- Wolontaryjny Rok Socjalny (FSJ) Kultura, Wolontaryjny Rok Socjalny (FSJ) Szkoła, Wolontaryjny Rok Socjalny (FSJ) Polityka, Wolontariat Federalny Kultura i Edukacja, Wolontariat Międzynarodowy Kultura i Edukacja: jednostka centralna w zakresie koordynacji
w/w programów wolontariatu » www.freiwilligendienste-kultur-bildung.de
-- Kultura znajduje naśladowców ” („Kultur macht Schule”): osieciowanie oraz transfer jakości edukacji kulturalnej w szkołach i z
udziałem szkół
-- Jednostka specjalistyczna „Kultura znajduje naśladowców “: dla sieci edukacyjnych i kooperacji kulturalnych// www.kultur-machtschule.de
-- MIXED UP: konkurs dla kooperacji między kulturą i szkołą » www.mixed-up-wettbewerb.de
-- MIXED UP Akademia: kwalifikacja i tworzenie sieci specjalistów w zakresie młodzieży, kształcenia i kultury
-- Agenci kultury dla kreatywnych szkół: Fachowi partnerzy programu modelowego » www.kulturagenten-programm.de
-- Międzynarodowa Edukacja Kulturalna: wspieranie i tworzenie sieci kontaktów w ramach międzynarodowych młodzieżowych projektów kulturalnych i spotkań specjalistów we współpracy z Francusko-Niemiecką i Polsko- Niemiecką Wymianą Młodzieży oraz BMFSFJ
» www.kulturelle-bildung-international.de
-- Poświadczanie kompetencji w zakresie kultury („Kompetenznachweis Kultur“): świadectwa dla młodzieży zaangażowanej w dziedzinie kultury » www.kompetenznachweiskultur.de
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