
TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ
wrażliwość | świadomość | zmiana

14 – 18 listopada 2022



TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ
wrażliwość | świadomość | zmiana

 

przedszkole

poniedziaŁek 14.11

9:00 tekturowo  
- wielkoformatowe warsztaty 

artystyczne

9:30  Różnimy się od siebie 
i to jest ciekawe

10:30  Tomodachi, to znaczy 
przyjaciel – kultura kraju 

kwitnącej wiśni

9:00  Ekologicznie, 
to znaczy w zgodzie z naturą

11:00  Bądź zmianą - 30 kroków, 
które może wykonać każdy  
z nas, by chronić środowisko

Fundacja CultureLab - prowadzi działalność na rzecz rozwoju demokracji  
i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwstawiającego się postawom 
dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii,  
a posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, 
respektującego prawa człowieka, a w sposób szczególny uwzględniającą dzieci.

adam lipsa (tomodachi  – przyjazna nauka języka japońskiego) 
 – japonista z wieloletnim stażem w nauczaniu języka, nauczyciel edukacji  
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Współpracuje z wieloma placówkami  
oświatowymi (przedszkolami) oraz Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. 
Główny nacisk stawia na kształcenie poprzez zabawę. Uważa, że nauka języków 
obcych pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, a przyswajanie podstaw grama-
tycznych rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncen-
tracji oraz zapamiętywania.

katarzyna bury - psycholog, pedagog, animator kultury. Prowadzi wielkofor-
matowe działania artystyczne we wrocławskich instytucjach kultury oraz inter-
dyscyplinarny projekt TEKTUROWO, jest również członkiem rady programowej  
wrocławskiego laboratorium książki obrazkowej i ilustrowanej „Książki do patrze-
nia”. Chętnie włącza się w działania oswajające nowe, nieoczywiste przestrzenie  
w twórczej pracy z dziećmi oraz angażuje się w działania integrujące środowisko 
szkolne z szeroko pojętą przestrzenią kulturalną.

wtorek 15.11

środa 16.11 czwartek 17.11 piątek 18.11

kinoszkoŁa - Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. 
To ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których  
zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych  
i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów 
i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

kinoszkoŁa - Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. 
To ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których  
zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych  
i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów 
i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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SZKOŁA 
PODSTAWOWA

KL. 1-3

poniedziaŁek 14.11

10:30 tekturowo  
- wielkoformatowe 

warsztaty artystyczne

11:00  NIE OCENIAJ PO POZORACH 

POKAZ FILMU „Ogliki”
(reż. Toby Genkel/Jens Møller, 

Belgia/Niemcy 2022, 85’)

09:00  Tomodachi, to znaczy 
przyjaciel – kultura kraju 

kwitnącej wiśni

10:30  Razem możemy 
robić wielkie rzeczy

pokaz filmu „Zielona szkoła. 
Ogród szkolny” 

(reż. Mark Verkerk, Holandia 2021, 61’)

9:45  Nie taki mamy klimat,  
czyli co każdy z nas może  

zrobić, by spowolnić zmianę  
klimatu

Fundacja CultureLab - prowadzi działalność na rzecz rozwoju demokracji  
i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwstawiającego się postawom 
dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii,  
a posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, 
respektującego prawa człowieka, a w sposób szczególny uwzględniającą dzieci.

kinoszkoŁa - Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. 
To ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których  
zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych  
i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów 
i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

kinoszkoŁa - Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. 
To ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których  
zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych  
i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów 
i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

katarzyna bury - psycholog, pedagog, animator kultury. Prowadzi wielkofor-
matowe działania artystyczne we wrocławskich instytucjach kultury oraz inter-
dyscyplinarny projekt TEKTUROWO, jest również członkiem rady programowej  
wrocławskiego laboratorium książki obrazkowej i ilustrowanej „Książki do patrze-
nia”. Chętnie włącza się w działania oswajające nowe, nieoczywiste przestrzenie  
w twórczej pracy z dziećmi oraz angażuje się w działania integrujące środowisko 
szkolne z szeroko pojętą przestrzenią kulturalną.

wtorek 15.11

środa 16.11 czwartek 17.11 piątek 18.11

adam lipsa (tomodachi  – przyjazna nauka języka japońskiego) 
 – japonista z wieloletnim stażem w nauczaniu języka, nauczyciel edukacji  
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Współpracuje z wieloma placówkami  
oświatowymi (przedszkolami) oraz Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. 
Główny nacisk stawia na kształcenie poprzez zabawę. Uważa, że nauka języków 
obcych pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, a przyswajanie podstaw grama-
tycznych rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncen-
tracji oraz zapamiętywania.
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SZKOŁA 
PODSTAWOWA

KL. 4-6

poniedziaŁek 14.11

10:00  pokaz filmu 
„Chłopiec z chmur” 

(reż. Nicolas Vanier, Francja 2019, 113’)

8:30  pokaz filmu „Mały Książę” 
(reż. Mark Osborne, Francja 2015, 108’) 

+ warsztaty

10:00  Rozwijanie POSTAWY 
otwartości wobec innych kultur

8:30 Czego nie widać, czyli jak 
drzewa walczą z niewidzialnym 

wrogiem – smogiem

Fundacja CultureLab - prowadzi działalność na rzecz rozwoju demokracji  
i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwstawiającego się postawom 
dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii,  
a posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, 
respektującego prawa człowieka, a w sposób szczególny uwzględniającą dzieci.

FUNDACJA MODE - głównym jej celem jest rozwój młodych w całym procesie  
edukacji i na wczesnych etapach kariery zawodowej oraz pielęgnowanie cnót 
obywatelskich i zachęcanie do bycia aktywnymi członkami swoich społeczności. 
Zdarza się, że udział tylko w jednym projekcie pomaga młodym ludziom spojrzeć 
na otaczający ich świat z innej perspektywy i uświadomić sobie, że jest on pełen 
możliwości.

FUNDACJA AKRA - powstała z miłości do Afryki i pomagania innym. To grupa  
młodych osób, od wielu lat angażujących się w wolontariaty w Polsce i zagrani-
cą. Pomysł założenia fundacji narodził się po powrocie z Ghany, gdzie dziewczyny  
pomagały w placówce School of Talent and Creative Arts. Na co dzień wykorzystują 
swoje doświadczenie, aby dalej wspierać edukację i rozwój dzieci w Ghanie.

wtorek 15.11

środa 16.11 czwartek 17.11

12:00  Tomodachi, to znaczy 
przyjaciel – kultura kraju 

kwitnącej wiśni

piątek 18.11

adam lipsa (tomodachi  – przyjazna nauka języka japońskiego) 
 – japonista z wieloletnim stażem w nauczaniu języka, nauczyciel edukacji  
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Współpracuje z wieloma placówkami  
oświatowymi (przedszkolami) oraz Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. 
Główny nacisk stawia na kształcenie poprzez zabawę. Uważa, że nauka języków 
obcych pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, a przyswajanie podstaw grama-
tycznych rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncen-
tracji oraz zapamiętywania.
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SZKOŁA 
PODSTAWOWA

KL. 7-8

poniedziaŁek 14.11

8:30  pokaz filmu 
„MAMY TALENT!”

(reż. Christian Lo, Norwegia/SzwEcja 2018, 94’)

9:00-15:00  warsztaty anty-
przemocowe WenDo/Sztama

10:00  PuŁapki mediów  
spoŁecznościowych

8:30  Etyczny wolontariat

9:30  Biotop – mikroświat 
roślin i zwierząt

pokaz filmu „Serce dębu” 
(reż. Laurent Charbonnier/Michel Seydoux, 

Francja 2022, 80’)

kinoszkoŁa - Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. 
To ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których  
zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych  
i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów 
i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

FUNDACJA HERSTORY - rozwija i tworzy innowacje w edukacji antyprzemocowej 
i antydyskryminacyjnej. Wspiera, uczy i wzmacnia młodzież oraz dorosłych w za-
kresie kompetencji społecznych, budowania bezpieczniejszych relacji, rozumie-
nia siebie oraz różnorodnego świata. Wizją zespołu fundacji jest świat, w którym 
wszystkie osoby są uznane w swojej różnorodności, mogą żyć bez przemocy  
i wykluczenia, w zgodzie ze sobą. To świat takich wartości, jak wzajemna troska, 
bezpieczne i zdrowe relacje społeczne, współpraca i otwartość na porozumienie 
poza różnicami.

FUNDACJA AKRA - powstała z miłości do Afryki i pomagania innym. To grupa  
młodych osób, od wielu lat angażujących się w wolontariaty w Polsce i zagrani-
cą. Pomysł założenia fundacji narodził się po powrocie z Ghany, gdzie dziewczyny  
pomagały w placówce School of Talent and Creative Arts. Na co dzień wykorzystują 
swoje doświadczenie, aby dalej wspierać edukację i rozwój dzieci w Ghanie.

wtorek 15.11

środa 16.11 czwartek 17.11 piątek 18.11

FUNDACJA MODE - głównym jej celem jest rozwój młodych w całym procesie  
edukacji i na wczesnych etapach kariery zawodowej oraz pielęgnowanie cnót 
obywatelskich i zachęcanie do bycia aktywnymi członkami swoich społeczności. 
Zdarza się, że udział tylko w jednym projekcie pomaga młodym ludziom spojrzeć 
na otaczający ich świat z innej perspektywy i uświadomić sobie, że jest on pełen 
możliwości.



9:00-13:00  Z DOBRYM SŁOWEM W ŚWIAT 
- JAK PRZECIWDZIAŁAĆ DYSKRYMINACJI? 

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO - KOLAŻOWE

8:30  MŁodzież w Internecie  
i mediach spoŁecznościowych

9:30  Jak robić dobro  
dla innych i dla siebie? 
julia kaffka - zwolnieni z teorii, 

Akcja Menstruacja 

8:30  Człowiek wobec natury

pokaz filmu 
„Antropocen: epoka człowieka”, 

(reż. Jennifer Baichwal/Edward Burtynsky, 

Kanada 2018, 87’)

wtorek 15.11

środa 16.11 czwartek 17.11 piątek 18.11

szkoŁA
PONADPODSTAWOWA

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ
wrażliwość | świadomość | zmiana

poniedziaŁek 14.11

9:30  pokaz filmu 
„Bigger Than Us” 

(reż. Flore Vasseur, Francja 2021, 95’)

kinoszkoŁa - Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. 
To ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których  
zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych  
i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów 
i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

AKCJA MENSTRUACJA - pierwsza w Polsce fundacja, której głównym celem  
jest pomoc osobom doświadczającym ubóstwa menstruacyjnego. Od 2019 roku 
wspiera osoby dotknięte ubóstwem menstruacyjnym poprzez zapewnienie  
potrzebującym dostępu do bezpłatnych środków menstruacyjnych (podpasek, 
tamponów, środków wielorazowych takich jak kubeczki i majtki menstruacyjne),  
a także wdrażając działania edukacyjne.

fundacja mode - głównym jej celem jest rozwój młodych w całym procesie  
edukacji i na wczesnych etapach kariery zawodowej oraz pielęgnowanie cnót 
obywatelskich i zachęcanie do bycia aktywnymi członkami swoich społeczności. 
Zdarza się, że udział tylko w jednym projekcie pomaga młodym ludziom spojrzeć 
na otaczający ich świat z innej perspektywy i uświadomić sobie, że jest on pełen 
możliwości.

maŁgorzata konieczna - autorka minimalistycznych kolaży słownych publikowa-
nych na stronie Wycinki w termosie. Współpracuje z Kwartalnikiem Przekrój, prowa-
dzi warsztaty kreatywne z tworzenia kolaży.Wycina w domu, niektóre słowa gubi.  
W odpływie wanny zdarza jej się znaleźć „świat” a bosą stopą wejść w „uwikłanie”.

rafaŁ LEWANDOWSKI - psycholog, psychoterapeuta Gestalt w trakcie certyfikacji  
i trener umiejętności interpersonalnych. Swoje doświadczenie zdobywa od 15 lat w pracy 
z młodzieżą i dorosłymi począwszy od kontekstu wychowawczego, psychoedukacyj-
nego i rozwojowego (szkolenia), poprzez biznesowy (konsultacje), kończąc na klinicz-
nym (wsparcie terapeutyczne). Swoją pracę opiera na relacji, autentyczności, szacunku 
i pozytywnym sposobie komunikowania się.


