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Plan z Seulu: 
Cele rozwoju edukacji artystycznej*

dokument przyjęty na II Światowej Konferencji UNESCO na temat Edukacji 

Artystycznej, która się odbyła w Seulu w dniach 25–28 maja 2010 roku 

* Oryginalny tytuł dokumentu: Seoul Agenda: Goals for the Development of 

Arts Education/ L’agenda de Séoul: objectifs pour le développement de l’éduca-

tion artistique, tłum. Polski Komitet ds. UNESCO.



344 d o k u m e n t y  u n e S C o

Plan z Seulu:  
Cele rozwoju edukacji artystycznej

„Plan z Seulu: Cele rozwoju edukacji artystycznej” jest jednym z podsta-

wowych dokumentów, będących efektem II Światowej Konferencji UNESCO 

na temat Edukacji Artystycznej, która odbyła się w Seulu, w Korei Południowej 

w dniach 25–28 maja 2010 roku. Konferencja zwołana z inicjatywy UNESCO 

w  ścisłej współpracy z  Ministerstwem Kultury, Sportu i  Turystyki Rządu 

Republiki Korei zgromadziła ponad 650 oficjalnych przedstawicieli państw 

i ekspertów z 95 krajów w zakresie edukacji artystycznej. Program obejmo-

wał okrągły stół ministrów, przemówienia programowe, dyskusje panelowe, 

równolegle odbywające się warsztaty, zebrania przedstawicieli poszczegól-

nych regionów, spotkanie z  organizacjami pozarządowymi oraz sesję spe-

cjalną na temat edukacji artystycznej i zbliżenia kultur.

Prace nad „Planem z Seulu” rozpoczęły się rok przed konferencją podczas 

spotkania Międzynarodowego Komitetu Doradczego (International Advisory 

Committee, IAC) w siedzibie UNESCO w lipcu 2009 roku, a zakończyły się 

prezentacją dokumentu uczestnikom Konferencji podczas posiedzenia koń-

cowego. Członkowie IAC kontynuowali pracę nad określeniem celów doku-

mentacji drogą elektroniczną i  ponownie spotkali się bezpośrednio przed 

konferencją. Opracowany przez nich projekt rozpatrywali eksperci uczest-

niczący w konferencji. Sprawozdawcy śledzili obrady i reagowali na uwagi 

uczestników po prezentacji „Planu z Seulu”. W ostatecznej wersji uwzględ-

niono uwagi zgłoszone na sesji zamykającej konferencję. 

Preambuła

„Plan z Seulu: Cele Rozwoju Edukacji Artystycznej” wyraża przeświad-

czenie członków IAC i  ekspertów uczestniczących w  konferencji, że edu-

kacja artystyczna pełni ważną rolę w procesie konstruktywnej transforma-

cji systemów edukacyjnych borykających się z  potrzebami osób uczących 

się w gwałtownie zmieniającym się świecie, który z  jednej strony cechuje 

znaczący postęp technologiczny, a  z  drugiej – trudne do przezwyciężenia 

przejawy niesprawiedliwości na tle społecznym i kulturowym. Zagadnienia, 

które znalazły się w kręgu zainteresowania IAC obejmowały kwestie pokoju, 

różnorodności kulturowej i zrozumienia na gruncie kulturowym oraz zapo-

trzebowania na pracowników kreatywnych i  umiejących dostosować się 

do warunków gospodarki postindustrialnej. Podobnego zdania byli uczest-

nicy konferencji, którzy przyznali, że edukacja artystyczna może mieć 
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bezpośredni udział w podejmowaniu wyzwań społecznych i kulturowych, 

przed którymi staje dzisiejszy świat. Aby im sprostać, konieczne jest wypra-

cowanie wysokich standardów edukacji artystycznej zarówno w  zakre-

sie tworzenia, jak i wdrażania programów. Te trzy kwestie stanowią ramy 

„Planu z Seulu”.

„Plan z  Seulu” będący rezultatem II Światowej Konferencji UNESCO 

na temat Edukacji Artystycznej, opiera się na „Mapie Drogowej UNESCO 

dla Edukacji Artystycznej”, która jest dokumentem końcowym I Światowej 

Konferencji w Lizbonie z 2006 roku. „Mapa drogowa” nakreśliła teoretyczne 

i  praktyczne ramy jakościowego rozwoju edukacji artystycznej. Głównym 

celem konferencji w Seulu było poddanie ocenie i nadanie nowego impulsu 

implementacji „Mapy Drogowej”. „Plan z Seulu” ma służyć jako konkretny 

plan działań dla „Mapy Drogowej” ujęty w  ramy wyznaczone przez trzy 

główne cele i obejmujący praktyczne strategie oraz konkretne przykłady. 

„Plan z Seulu” wzywa państwa członkowskie UNESCO, społeczeństwo 

obywatelskie oraz organizacje i  środowiska zawodowe do przyjęcia jego 

głównych założeń, stosowania proponowanych strategii i  realizacji dzia-

łań w ramach wspólnie podejmowanych wysiłków w celu osiągnięcia takiej 

jakości edukacji artystycznej, która w sposób pozytywny wpływa na odnowę 

systemów edukacyjnych i pozwala na sprostanie wyzwaniom społecznym 

oraz kulturowym, a  w  ostatecznym rachunku – jest korzystna dla dzieci, 

młodzieży i uczących się w różnym wieku.
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Cele Rozwoju Edukacji Artystycznej

Cel 1: Zagwarantowanie dostępności edukacji artystycznej 
jako podstawowego i trwałego komponentu jakościowej 
odnowy edukacji

 
Strategia

1.a Uznanie edukacji artystycznej jako podstawy wszechstronnego roz-
woju dzieci, młodzieży i osób uczących się w różnym wieku na płaszczyźnie 
twórczej, poznawczej, emocjonalnej, etycznej i społecznej

Działania

1.a (i) Przyjęcie polityki edukacyjnej i zapewnienie środków pozwalają-

cych na ustawiczny dostęp do: 

– pogłębionej nauki we wszystkich dziedzinach sztuki dla uczniów na 

wszystkich poziomach nauczania jako elementu rozszerzonej i holistycz-

nej edukacji;

– doświadczeń pozaszkolnych we wszystkich dziedzinach sztuki służących 

różnorodnemu spektrum uczących się w danych społecznościach;

– interdyscyplinarnych doświadczeń artystycznych w tym w zakresie sztuki 

cyfrowej i innych pojawiających się form sztuki – zarówno w szkole, jak 

i poza szkołą.

1.a  (ii) Poprawa współdziałania między różnymi sferami rozwoju (kre-

atywnego, poznawczego, emocjonalnego, estetycznego i społecznego).

1.a (iii) Wprowadzanie wysokiej jakości systemu ewaluacji w celu moni-

torowania wszechstronnego rozwoju uczących się.

Strategia
1.b Doskonalenie systemów i  struktur edukacyjnych dzięki edukacji 

artystycznej

Działania

1.b (i) Wykorzystywanie edukacji artystycznej jako metody uczenia się 

poprzez wprowadzanie wymiaru artystycznego i  kulturowego do innych 

dyscyplin akademickich.

1.b (ii) Rozwijanie kreatywności nauczycieli i pracowników administra-

cji szkolnej.
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1.b (iii) Wykorzystywanie do wprowadzania nowatorskich metod pedago-

gicznych i kreatywnego podejścia, które zachęcają do nauki duże grono uczą-

cych się.

Strategia
1.c Wprowadzanie systemów nauki przez całe życie i  nauki między-

pokoleniowej w dziedzinie edukacji artystycznej, na temat edukacji arty-
stycznej i poprzez edukację artystyczną

Działania

1.c (i) Zapewnienie uczącym się ze wszystkich środowisk społecznych 

dostępu do edukacji artystycznej przez całe życie w różnych strukturach śro-

dowiskowych i instytucjonalnych.

1.c (ii) Zagwarantowanie możliwości dostępu do edukacji artystycznej 

niezależnie od wieku.

1.c (iii) Stwarzanie warunków dla przekazu międzypokoleniowego 

pozwalającego na zachowanie wiedzy o sztuce tradycyjnej, ułatwianie zro-

zumienia między pokoleniami.

Strategia
1.d Umacnianie potencjału w zakresie kierowania, promowania i roz-

woju polityki  dziedzinie edukacji artystycznej

Działania

1.d (i) Umacnianie potencjału, który stanowią praktycy i  naukowcy 

w reformowaniu polityki dotyczącej edukacji artystycznej poprzez włącze-

nie zbiorowości marginalizowanych i grup znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji w procesach planowania programów edukacji artystycznej.

1.d (ii) Poprawa systemu komunikowania się w zakresie edukacji arty-

stycznej i jej promowanie poprzez rozwijanie kontaktów z mediami, wypra-

cowanie właściwego języka i wykorzystywanie technologii informacyjnych 

oraz systemów sieci wirtualnych do uzyskiwania całościowego obrazu ini-

cjatyw krajowych i regionalnych.

1.d (iii) Ukazywanie znaczenia edukacji artystycznej w celu uświadomie-

nia sobie przez ogół społeczeństwa wartości edukacji artystycznej, a  także 

uzyskania wsparcia ze strony sektora publicznego i prywatnego w skali indy-

widualnej i społecznej.
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Cel 2: Zapewnienie wysokiej jakości programów i działań 
dotyczących edukacji artystycznej na etapie zarówno 
koncepcji, jak i realizacji.

 
Strategia

2.a  Ustanowienie wysokich standardów dla edukacji artystycznej, 
odpowiadających lokalnym potrzebom, infrastrukturze i  kontekstom 
kulturowym

Działania

2.a (i) Ustanawianie wysokich standardów dla realizacji programów edu-

kacji artystycznej w szkołach i w środowisku lokalnym.

2.a  (ii) Wprowadzanie oficjalnie uznanych kwalifikacji dla nauczycieli 

i asystentów środowiskowych w zakresie edukacji artystycznej.

2.a  (iii) Zagwarantowanie niezbędnych i  odpowiednich środków oraz   

wyposażenia odpowiadających potrzebom edukacji artystycznej.

Strategia
2.b Zapewnienie nauczycielom, artystom i społecznościom dostępu do 

ustawicznego kształcenia w zakresie edukacji artystycznej

Działania

2.b (i) Zapewnienie nauczycielom przedmiotów nauczania ogólnego 

i artystycznego oraz artystom zajmującym się edukacją potrzebnych umie-

jętności i wiedzy poprzez stworzenie mechanizmów ustawicznego kształce-

nia zawodowego.

2.b (ii) Wdrażanie założeń i praktyk artystycznych w zakresie kształce-

nia kadry bez praktyki pedagogicznej i w kształceniu nauczycieli czynnych 

zawodowo. 

2.b (iii) Zagwarantowanie realizacji kształcenia w zakresie edukacji arty-

stycznej poprzez rozbudowę procedur monitorowania jakości, takich jak 

nadzór i doradztwo.

Strategia
2.c Rozwijanie wymiany między badaczami i praktykami w dziedzinie 

edukacji artystycznej
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Działania

2.c (i) Popieranie badań teoretycznych oraz prac badawczych w zakresie 

edukacji artystycznej w celu powiązania teorii i badań z praktyką.

2.c (ii). Zachęcanie do współpracy służącej rozwojowi badań dotyczących 

edukacji artystycznej i ich upowszechniania, oraz promowania przykładów 

najlepszych praktyk w  zakresie edukacji artystycznej za pośrednictwem 

struktur międzynarodowych, takich jak ośrodki badawcze i obserwatoria.

2.c (iii) Gromadzenie wiarygodnych danych na temat wpływu edukacji 

artystycznej i zapewnienie ich szerokiego upowszechniania.

Strategia
2.d Ułatwianie współdziałania między nauczycielami i  artystami 

w programach szkolnych i pozaszkolnych

Działania

2.d (i) Mobilizowanie szkół do inicjowania partnerskiej współpracy mię-

dzy artystami i nauczycielami na rzecz realizacji programów nauczania.

2.d (ii) Zachęcanie organizacji działających w środowisku lokalnym do 

współpracy z  nauczycielami w  celu oferowania programów edukacji arty-

stycznej różnym adresatom.

2.d (iii) Opracowywanie projektów kulturalnych na rzecz różnych środo-

wisk realizowanych przy aktywnej współpracy rodziców, członków rodzin 

i społeczności lokalnej.

Strategia
2.e Inicjowanie współpracy partnerskiej w  dziedzinie edukacji arty-

stycznej między różnymi podmiotami i sektorami

Działania

2.e (i) Budowanie partnerstwa w  ramach instytucji rządowych i  poza 

nimi w celu umocnienia roli edukacji artystycznej w społeczeństwie, zwłasz-

cza w sektorach edukacji, kultury, spraw społecznych, zdrowia, przemysłu 

i komunikacji.

2.e (ii) Koordynowanie wysiłków rządów, społeczeństwa obywatelskiego, 

instytucji szkolnictwa wyższego i stowarzyszeń zawodowych w celu wspiera-

nia założeń polityki i praktyk zawodowych w zakresie edukacji artystycznej.

2.e (iii) Zachęcanie podmiotów sektora prywatnego, takich jak fundacje 

i organizacje charytatywne do uczestnictwa w budowaniu programów edu-

kacji artystycznej na zasadzie partnerstwa.
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Cel 3: Stosowanie założeń i praktyk w zakresie edukacji 
artystycznej w odpowiedzi na społeczne i kulturowe 
wyzwania współczesnego świata

 
Strategia

3.a Wykorzystywanie edukacji artystycznej do wzmacniania kreatyw-
nego i innowacyjnego potencjału społeczeństwa

Działania

3.a (i) Rozszerzenie edukacji artystycznej na wszystkie szkoły i społecz-

ności w  celu rozwijania twórczego i  innowacyjnego potencjału jednostek 

oraz wykształcenia nowego pokolenia kreatywnych obywateli.

3.a (ii) Wykorzystywanie edukacji artystycznej w promowaniu kreatyw-

nych i  innowacyjnych działań na rzecz  rozwoju społeczeństw pod wzglę-

dem społecznym, kulturalnym i gospodarczym. 

3.a (iii) Wykorzystywanie innowacji w technologiach komunikacyjnych 

jako źródła krytycznego i kreatywnego myślenia.

Strategia
3.b Uznanie i rozwijanie korzystnych aspektów edukacji artystycznej 

na rzecz dobrostanu społecznego i kulturowego

Działania

3.b (i) Zachęcanie do uznania aspektów edukacji artystycznej dotyczą-

cych dobrostanu społecznego i kulturowego, w tym m.in.:

– wartości całej gamy doświadczeń w  zakresie tradycyjnych i  współcze-

snych praktyk artystycznych,

– terapeutycznego wymiaru edukacji artystycznej i jego wpływu na zdrowie,

– potencjału, jaki stanowi edukacja artystyczna w  zakresie budowania, 

ochrony tożsamości i dziedzictwa oraz promocji różnorodności i dialogu 

między kulturami,

– roli edukacji artystycznej w odbudowie obszarów dotkniętymi skutkami 

konfliktów i klęskami żywiołowymi.

3.b (ii) Wprowadzanie wiedzy na temat dobrostanu społecznego i kulturo-

wego do programów kształcenia specjalistów w zakresie edukacji artystycznej.

3.b (iii) Wykorzystywanie edukacji artystycznej jako elementu motywują-

cego uczniów do nauki i ograniczenia liczby przypadków porzucania przez 

nich szkoły.
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Strategia
3.c Popieranie i wzmacnianie roli edukacji artystycznej w promowaniu 

odpowiedzialności społecznej, spójności społecznej, różnorodności kultu-
rowej i dialogu kulturowego

Działania

3.c (i) Zwracanie szczególnej uwagi na poznanie uwarunkowań osób 

uczących się i zachęcanie do działań edukacyjnych dostosowanych do danej 

sytuacji, w tym w stosunku do mniejszości i imigrantów.

3.c (ii) Zachęcanie do poznawania oraz rozumienia różnych form wyrazu 

kulturowego i artystycznego.

3.c (iii) Wprowadzanie do programów edukacji artystycznej elementów 

kształcenia kompetencji i  umiejętności pedagogicznych oraz materiałów 

dydaktycznych dotyczących dialogu między kulturami.

Strategia
3.d Budowanie przy pomocy edukacji artystycznej potencjału potrzeb-

nego do podejmowania wyzwań globalnych, od pokoju do zrównoważo-
nego rozwoju

Działania

3.d (i) Koncentrowanie działań w  sferze edukacji artystycznej na sze-

rokim spektrum kwestii społecznych i  kulturowych dotyczących współ-

czesnego społeczeństwa, takich jak: środowisko, migracje, zrównoważony 

rozwój.

3.d (ii) Poszerzanie wymiaru wielokulturowego w działaniach dotyczą-

cych edukacji artystycznej oraz zwiększanie międzykulturowej mobilności 

uczniów i nauczycieli, by stawali się „obywatelami świata”.

3.d (iii) Wykorzystywanie działań w  zakresie edukacji artystycznej do 

wzmacniania demokracji i pokoju w obrębie społeczności oraz do wspierania 

odbudowy społeczeństw dotkniętych skutkami konfliktów.




