
 

 

 

Projekt edukacyjny pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty 

skierowany do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych województwa śląskiego. 
 

Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku! 

Kształtowanie postaw poznawczych, prospołecznych i prorozwojowych wśród uczniów. 
 

Uniwersytet Śląski Dzieci – Katowice Miasto Ogrodów 

OPIS PROJEKTU 

Data:   27 marca 2018 r.  

Miejsce:  Hol i Sala Koncertowa Katowic Miasta Ogrodów, plac Sejmu Śląskiego 2 

Godziny:  9.00 – 12.00  
 

Cele projektu: 

 promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i instytucjami kultury oraz 

podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz środowisk szkolnych 

 propagowanie innowacyjnych form i metod pracy, łączących walory nauki i sztuki 

 wskazanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych 

 wskazanie wartości uniwersalnych w formie adaptacji scenicznej wybranej pozycji światowej 

literatury 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 

 stymulowanie zamiłowań i pasji artystycznych 

 promowanie uczniowskich postaw prospołecznych 

 propagowanie działań podejmowanych na cele społeczne przez udział  

w  wolontariatach i działaniach o charakterze charytatywnym 

 kreowanie aktywnych postaw nauczycieli i wychowanków wobec edukacji 

 poszerzanie wiedzy o innych kulturach i modelach edukacji 

Projekt obejmuje: 

 wykład multimedialny „Skąd się wzięły planety” – Damian Jabłeka, Planetarium Śląskie 

 spektakl teatralno-taneczny z elementami języka angielskiego „Mały Książę” w wykonaniu Małej 

Akademii Teatru i Tańca Flooreski oraz Laboratorium Ekspresji Dziecięcej Uniwersytetu Śląskiego 

Dzieci w reżyserii Lidii Bień 

 Pół kroku stąd – Natalia Nykiel z filmu Vaiana – skarb oceanu w wykonaniu solistek UŚD  - Julii 

Donek oraz Igriany Bartoszek  z towarzyszeniem gitary klasycznej - Aleksander Pankowski vel 

Jankowski 

 wykład „Uczeń w afrykańskiej szkole”  - dr Anna Watoła, dr Anna Brosch, Uniwersytet Śląski 

 charytatywną zbiórkę pomocy szkolnych na rzecz dzieci w Afryce, dla szkół w Kenii – w Amboseli, 

Bambolulu i Wasini (kredki, ołówki, temperówki, farbki, pędzelki, linijki, nożyczki, cyrkle oraz pasta 

do zębów i szczoteczki) 

 wystawę fotografii „Szkoła pod Baobabem” (hol).  
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        Projekt pod patronatem medialnym Dziennika Zachodniego   


