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„Analfabetami w XXI w. nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, 
ale ci, którzy nie potrafią uczyć się, oduczać i uczyć ponownie”.

– Alvin Toffller (1928 - 2016) 

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 

Eduinkubator (doradztwo zawodowe i edukacyjne)– współpraca z
Dolnośląską Izbą Gospodarczą /Partnerskim Klubem Biznesu /Wyższą
Szkołą Handlową/Akademią Wojsk Lądowych/ Instytutem Badań
Edukacyjnych/z Politechniką Wrocławską/ Wrocławskim Parkiem
Technologicznym



Dolny Śląsk Lekcja:Enter na zDolny Śląsk II  
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Eliminacje - Dolny Śląsk Cybertron 2022” –
współpraca z TestArmy Group S.A. 

Celem eliminacji jest poszerzenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa
wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska.

Nagrodą jest wyjazd laureatów do Czech.

W ramach eliminacji zostanie wyłonionych 5 dwuosobowych zespołów,
które zmierzą się ze swoimi rówieśnikami z Czech, gdzie ich zadaniem jest
ochrona infrastruktury oraz przeprowadzenie analizy śledczej (na
infrastrukturę krytyczną wroga).



Dolny Śląsk Edukacja Regionalna – Patriotyzm Jutra 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu:

• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

• Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu;

• Jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne instytucje,

których działalność związana jest z ochroną dziedzictwa rejonu

(np. muzea, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe);

Zainteresowane szkoły; Lokalne media

Cele programu:

• Tworzenie przestrzeni edukacyjnej wspierającej wychowanie do
wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania
wartości i tradycji własnego regionu.

• Doskonalenie kompetencji nauczycielskich w zakresie
realizowania treści regionalnych na zajęciach szkolnych.

• Wspieranie aktywności uczniów ukierunkowanej na wzmacnianie
poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.



Dolny Śląsk Sieć Szkół Promujących Zdrowie  
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Współpraca z ROHIS – wartości

Dolnośląska Chorągiew ZHP  
BETLEJEMSKIE SWIATEŁKO POKOJU 

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście 
położonym w Autonomii Palestyńskiej, które 
przez lata było w centrum napięć politycznych, 
konfliktów zbrojnych oraz ataków 
terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące 
lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
płonie wieczny ogień. 

Rajd Granica  - edukacja włączająca 
Rajd po Karkonoszach na trasach przygotowanych 
dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. 

Łączy w sobie przygodę, wyzwanie i dobrą 
zabawę.

10 – 11.09.2022 
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Dolnośląski Festiwal Nauki – współpraca  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
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Kosmiczne inspiracje – współpraca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
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Polityka ochrony dziecka – współpraca z 
Fundacją „Szansa” - nabór do projektu 

Skrzywdzenie dzieci jest poważnym problemem społecznym

Dziecko swoim zachowaniem, objawami fizycznymi może pokazywać, że nie czuje się
bezpieczne w rodzinie, że jest krzywdzone przez swoich rówieśników, że potrzebuje pomocy.
W rozpoznawaniu sytuacji dziecka nauczyciele/ pracownicy placówek oświatowych mają nie
tylko szczególną rolę, ale i nadzwyczajne możliwości.

Rozpoczynamy nowy projekt dla placówek oświatowych. Będziemy uczyć o tym, jak
rozmawiać, jak pomóc dziecku, które może doświadczać przemocy, co powinno nas
zaniepokoić.

Razem z przedstawicielami szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych przygotujemy
dokument zawierający procedury postępowania w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko
jest krzywdzone.
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Planowane wybrane obszary wydarzeń i szkoleń 

na rok 2022/2023 

• Edukacja dla bezpieczeństwa  - Akademia Wojsk Lądowych/ Wojska Obrony Terytorialnej/ 
5 (Jelenia Góra) 6 (Legnica) 7 (Wałbrzych)  8  (Wrocław) wrzesień 2022 

• Środy Szefów – sieć współpracy dyrektorów  (praktyka, prawo pracy, bhp, prawo 
oświatowe) 

• Doradcy metodyczni (oferta szkoleniowa, lekcje otwarte, konsultacje) 
• Laboratoria Przyszłości – Politechnika Wrocławska 
• Edukacja międzykulturowa - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA„
• Historia i Teraźniejszość – Instytut Pamięci Narodowej 
• Turystyka szkoleniowa „Poznaj Polskę”/ Tożsamość Dolnośląska – instytucje kulturalno –

oświatowe Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
• Sport/ Turystyka/ Rekreacja – Akademia Wychowania Fizycznego 
• Ekologia – „Łyżeczka miodu” – Uniwersytet Przyrodniczy / instytucje agroturystyczne 
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