
 

 

 

 

JAROCINSKI KONGRES KULTURY, 29 - 31 pa ździernika  

Pałac Radoli ńskich  

 

 

Czwartek, 29 pa ździernika 

 

11:30 - 12:00  rejestracja uczestników 

12:00 - 12:15 Otwarcie JKK  - Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak 

 

12:15 – 12:45 Przedstawienie wyników bada ń z raportu „Polityka kulturalna dla społeczno ści lokalnych 

powiatu jaroci ńskiego. Edukacja kulturalna”  – dr  Marcin Poprawski 

 

12:45 – 14:15 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauc zycieli  

WCDN jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy 

nauczycielom, umożliwia im podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz 

nabywanie nowych umiejętności. Działalność jednostki wzmacnia pozycję zawodową i prestiż nauczycieli. 

W WCDN pracują doradcy metodyczni reprezentujący różne specjalności. WCDN jest ośrodkiem spełniającym 

różnorodne oczekiwania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Wrocławia od konsultacji 

indywidualnych po kursy kwalifikacyjne. Spełnia też rolę inspiratora i inicjatora wielu przedsięwzięć 

edukacyjnych i kulturalnych. 

 

14:15 – 14:45 Przerwa kawowa 

 

14:45 -  15:45 Warszawski Program Edukacji Kultural nej   

WPEK jest jedynym w Polsce wspólnym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska zajmujące się 

edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. Łączy zasoby, które mają 

instytucje artystyczne i instytucje animacji kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, 

przedsiębiorstwa z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.  

 

15:45 - 17:45  Wielopolskie Dobre Praktyki  

Zaprezentowane zostaną praktyki ze szkół, jakie działania się sprawdzają, jakie wyzwania i przeszkody mają 

szkoły, nauczyciele we wdrażaniu działań z zakresu edukacji kulturalnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dodatkowo w sobot ę, 31 października zapraszamy na wydarzenia towarzyszące: prezentację oferty 

wybranych placówek: start godzina 11:00 (wst ęp bezpłatny) 

 

1) OPROWADZANIE KURATORSKIE PO JAROCI ŃSKICH MURALACH 

zapoznanie z pojęciami „street art”, „graffiti”, „mural”, „szablon” – wskazanie różnic i podobieństw. 

Przybliżenie sylwetek poszczególnych artystów, a także szczegółów powstawania i koncepcji 

artystycznych zawartych w jarocińskich muralach. (spacer zaczyna si ę przed kinem ECHO) 

 

 

2) GRA, REŻ. RUBEN ÖSTLUND, SZWECJA 2011, 118 MIN 

Inspiracją dla filmu były prawdziwe zdarzenia. Parę lat temu w Göteborgu grupa nastoletnich 

ciemnoskórych chłopców okradała dzieci, stosując wobec nich przemoc psychiczną. Obrazując 

współczesne szwedzkie społeczeństwo klasowe, reżyser chciał wywołać debatę nie tylko na temat 

rasizmu, ale również agresji, przemocy nieletnich i ich zachowania w grupie.  (pokaz w kinie ECHO) 

 

3) O RETY TABLETY! Pokaz oferty z wykorzystaniem no wych technologii w bibliotece 

zajęcia z aplikacjami na iPadach: rysowanie, zabawa w fotografa, reżysera (tworzenie zwiastunów, 

filmów), szukanie inspiracji (Pinterest), „Palcem po mapie” (GoogleEarth), itp.  (prezentacja w Czytelni 

pod Ratuszem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


