
WYDARZENIA 
I PROJEKTY

SKIEROWANE 
DO WROCŁAWSKICH 

PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016



II WROCŁAWSKI 
KONGRES NAUKOWY 

DZIECI 
I MŁODZIEŻY

• uczestnicy: przedszkolaki, uczniowie wszystkich 
poziomów wrocławskich szkół

• miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe

• Kongres poprzedzi nadanie skwerowi u zbiegu   
ul. Mickiewicza i Kopernika imienia Charlesa 
Proteusa Steinmetza z udziałem Prezydenta 
Wrocławia, zaproszonych na Kongres gości, 
przedszkolaków i gimnazjalistów

20 LISTOPADA 2015 R.



• pierwsza część Kongresu ma charakter zamknięty

• druga część Kongresu ma charakter wykładów 
otwartych dla wszystkich wrocławian:

• godz. 12.30 – prof. Barbara Fatyga, „Wnioski dla 
edukacji: o przyszłości kultury życia codziennego             
i jakości życia w Polsce”

• godz. 13.15 – Jacek Walkiewicz, „Pełna moc 
możliwości”



• dodatkowo w ramach Kongresu odbędą się
warsztaty będące formą doskonalenia nauczycieli:

• 14.00-15.30 – dr Dominika Fijałkowska, Uniwersytet 
Ekonomiczny, „Podstawy przedsiębiorczości i ekonomii”

• zapisy: Katarzyna Piątkowska, 
katarzyna.piatkowska@um.wroc.pl, tel. 71 777 86 42



II WROCŁAWSKA 
TAMBORRADA

• uczestnicy: dzieci i młodzież z Wrocławia oraz 
Aglomeracji Wrocławskiej

• miejsce: Hala Orbita

• 12 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 we 
Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego 
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla opiekunów 
grup zgłoszonych na wydarzenie

20 STYCZNIA 2016 R.



• 20 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w Hali Orbita              
we Wrocławiu zabrzmią takty Marszu San Sebastian – w ten 
symboliczny sposób włączymy się w obchody święta patrona 
baskijskiej Donostii (San Sebastian), miasta, które w 2016 
jest razem z Wrocławiem Europejską Stolicą Kultury

• dzieci i młodzież wspólnie zagrają na własnoręcznie 
zrobionych bębenkach i zaśpiewają utwory: Marsz San 
Sebastian (w j.baskijskim) i WrocLove (w j.polskim)



• II Wrocławska Tamborrada będzie stanowiła 
podsumowanie dwuletnich prac nad projektem:

• w pierwszej odsłonie projektu, która odbyła się 30 
kwietnia 2015 r. na Placu Nowy Targ, wzięło udział
1 900 młodych mieszkańców Wrocławia oraz Aglomeracji 
Wrocławskiej

• łącznie w warsztatach przygotowujących do Tamborrady 
wzięło udział ponad 120 nauczycieli z 80 placówek 
oświatowych

• zapisy na Tamborradę odbywają się poprzez stronę
internetową, będą trwały do wyczerpania miejsc

Kontakt:
tamborrada@wcrs.wroclaw.pl
www.wcrs.wroclaw.pl/tamborrada



1 CZERWCA 2016 R.

• trzy imprezy odbywające się w jednym miejscu            
i czasie – w Dniu Dziecka:

• Dzień Przedszkolaka
• Olimpiada „Asy Zdrowia”
• Młodzieżowe Igrzyska Sportowe

•miejsce: Hala Stulecia i okolice (Pergola, okolice Iglicy)



6-11 CZERWCA 2016 R.

• uczestnicy: młodzież szkolna z Polski i Europy
• miejsce: różne lokalizacje we Wrocławiu (np. Hala Orbita, 

Wyspa Słodowa, Pola Marsowe, Park Tysiąclecia)
• Międzynarodowy zjazd młodzieży szkolnej w ramach 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016



Główne cele wydarzenia:
• stworzenie wyjątkowej atmosfery wokół współpracy 

międzynarodowej szkół, tworzenia się więzi społecznych 
między uczniami z różnych krajów i kultur

• wprowadzenie na stałe do kalendarza imprez kulturalnych 
Wrocławia zjazdu, który będzie świętem sportu, nauki 
przez zabawę oraz świętem kultury i sztuki



• promocja miasta poprzez ukazanie go w świetle 
otwartości, różnorodności i poprzez pryzmat miejsca, 
które wśród swoich priorytetów zawsze na czele stawia 
rozwój edukacji i kultury 

• dobra zabawa i owocnie spędzony czas dla uczestników –
uczniów, nauczycieli, wolontariuszy i rodziców



Podczas CampTogether Wrocław 2016 uczestnicy 
wezmą udział w:
•Dniu Sportu:

• rozgrywki sportowe
• poznawanie nowych dyscyplin TWG 2017

•Dniu Kreatywności:
• stworzenie wspólnego dzieła
• poznanie kreatywnych metod pracy zespołowej
• rozwiązywanie ciekawych zadań
• prezentowanie własnej twórczości w przestrzeni 

miejskiej



• Dniu Muzyczno-Filmowym:
• prezentacja skomponowanych przez siebie piosenek
• przegląd stworzonych przez siebie filmów o miejscach, 

z których przyjechali
• Dniu Rozrywki:

• wspólne wygrywanie Rytmu Wrocławia na Wyspie 
Słodowej

• artystyczny pochód przez miasto
• wielka fiesta muzyczna

• w sobotnim Flow – autorskim programie artystycznym 
Chrisa Baldwina, zaprojektowanym w ramach ESK 2016 



Podczas przygotowań do CampTogether Wrocław 2016 
uczestnicy wezmą udział w:
•tworzeniu własnych filmów przedstawiających miejsca, z 
których pochodzą, w których mieszkają
•tworzeniu własnych piosenek, które będą mogły stać się
hitami CampTogether

Kontakt:
camp@wcrs.wroclaw.pl
www.wcrs.wroclaw.pl/CampTogether



MIĘDZYNARODOWY 
PROGRAM 

KREATYWNOŚCI 
DESTINATION 

IMAGINATION –
OCZYMA WYOBRAŹNI

• uczestnicy: dzieci i młodzież z całej Polski z udziałem gości  
z zagranicy, nauczyciele, eksperci, rodzice

• miejsce: Hala Orbita i Wyższa Szkoła Zarządzania 
„Edukacja”

• planowany jest udział 2000 uczestników z 7 krajów

1-3 KWIETNIA 2016 R.



• Najbardziej kreatywny program edukacyjny na 
świecie dla dzieci i młodzieży, który pobudza kreatywność, 
inspiruje i rozwija kompetencje XXI wieku, przygotowując 
uczniów na wyzwania rynku pracy przyszłości 

• Program działa w 30 krajach, skupiając rocznie blisko
200 000 uczestników



• Organizatorzy: 
Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności, Gmina Wrocław

Kontakt:
kontakt@fwirk.pl
www.kreatywnosc.pl 


