
 

 

 

Wrocławski Festiwal Edukacji 2018 – pozwól 

uczniowi zdecydować o swojej przyszłości 

 

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje kilkaset szkół o różnej renomie i poziomie nauczania. 

Młodzi ludzie często nie dostrzegają tych subtelnych różnic oraz nie mają wystarczającej 

wiedzy pozwalającej zweryfikować im faktyczne możliwości, jakie daje im czas spędzony 

w szkole. Uczęszczają na lekcje nie wiedząc, że mogliby chodzić na wspomniane lekcje w innym 

miejscu. Często wybierają szkoły nieadekwatne do ich zdolności, warunków, ale znajdujące się 

w pobliżu, innymi słowy „pod ręką” – co przekłada się na ich późniejsze podejście do istoty 

nauki i zagadnień z nią związanych oraz niejednokrotnie – na wynik egzaminu dojrzałości – 

decydujący o dalszej karierze zawodowej i miejscu w społeczeństwie. 

Dlatego ideą Wrocławskiego Festiwalu Edukacji 2018, który odbędzie się w dniach 

25-26 marca 2018 roku na Stadionie Wrocław we Wrocławiu jest prezentacja możliwości 

kształcenia, jakie otwierają się przed młodymi ludźmi stojącymi przed wyborem szkoły 

średniej, wreszcie – kierunku studiów – zarówno z Wrocławia, jak również Dolnego Śląska 

i okolicznych województw. 

Wrocławski Festiwal Edukacji 2018 jest powrotem do szczytnej idei targów 

edukacyjnych, których ostatnia edycja odbyła się przed kluczowymi zmianami w systemie 

edukacji. Udział w Festiwalu przyniesie korzyści rozmaitym grupom: wystawcom (liceom, 

technikom, uczelniom, wydawnictwom oraz innym firmom z branży edukacyjnej, którzy 

zyskają możliwość prezentacji ofert wśród własnej grupy docelowej liczącej kilkanaście tysięcy 

uczestników), a także uczniom, którzy nie tylko nabędą odpowiednie narzędzia poznawcze, 

lecz zdobędą także kompleksową wiedzę z zakresu czekających ich egzaminów – tj. egzaminów 

maturalnych oraz coraz bardziej prawdopodobnych: egzaminów na studia.  

Dodatkowym atutem Festiwalu jest fakt, że spora jego część poświęcona będzie kwestii 

reformie edukacji, czyli istotnej dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rektorów uczelni, wreszcie: 

rodziców, którzy podczas Festiwalu będą mieli okazję poznać odpowiedzi na najbardziej 

nurtujące ich pytania – często zadawane dziś przez opinię publiczną. 

Na Wrocławski Festiwal Edukacji 2018 zapraszamy więc wszystkich tych, dla których 

edukacja stanowi istotny element ich pracy, życia, a nawet pasji. Festiwal jest bowiem 

niepowtarzalną okazją do integracji środowisk: nauczycielskiego, akademickiego oraz 

uczniowskiego, jak również wypracowania wspólnego modelu edukacji – korzystnego dla 

każdej ze stron, w tym rozwoju szkolnictwa w Polsce. 

Wydarzenie zostało objęte licznymi Patronatami Honorowymi: Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody 



Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest firma EiE sp. z o.o. zajmująca się konsultingiem 

edukacyjnym i wyjazdami do renomowanych placówek edukacyjnych za granicą (m.in. 

Kanady, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii). 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Festiwalu: www.festiwal-edukacji.pl 

Zapraszamy do udziału! 

http://www.festiwal-edukacji.pl/

