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Dzień pierwszy – czwartek 25.10.2018  
Kongres Kreatywnej i Aktywnej Edukacji 

 

Dzień drugi – piątek 26.10.2018 
Dzień dla Edukacji i Finał Konkursu o Laur Mistrza Kreatywnej i Aktywnej Edukacji 

 

Dzień trzeci – sobota 27.10.2018 
Dzień otwarty - Festiwal Kreatywnej i Aktywnej Edukacji 

 

 

 EDKAE 

    Świętokrzyskie Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji  
 KIELCE 25-27 X 2018    

Education through Passion for Nature and Science 
Edukacja poprzez pasję do Natury i Nauki 

The European Active and Creative Education Days 

 

Nauka to pasja, poznawanie  i zaspokajanie naturalnej potrzeby odkrywania 

ŚWIĘTO  
AKTYWNEJ EDUKACJI  

KIELCE 25 – 27 X 2018 
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Kongres  
Kreatywnej i Aktywnej Edukacji 

25.10.2018 (czwartek)  

 
 

Parki tematyczne, centra nauki i techniki, muzea, instytucje 
kultury, szkoły wyższe unikalne inicjatywy edukacyjne, 
parki krajobrazowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, osoby 
organizujące warsztaty tematyczne – wszyscy tworzymy 
przestrzeń, w której edukacja jest realizowana w formie 
aktywnej i rozbudzającej pasję do lepszego rozumienia 
otaczającego świata. Jak to robić nowocześnie? Jakim 
językiem mówić do pokolenia wychowanego w świecie 
smartfonów i facebooka? w aktywnych formach edukacji? 
To niektóre tematy tegorocznego Kongresu.  

 

Dzień dla Edukacji 
 Warsztaty i Wielki Finał Konkursu 

26.10.2018 (piątek)  

 
 

To dzień przeznaczony dla szkół, organizacji i instytucji 
oświatowych. W tym dniu młodzież i nauczyciele będą mieli 
okazje wziąć udział w wielu spotkaniach, warsztatach, 
zajęciach i animacjach pozwalających rozbudzić 
kreatywność i zainteresowania w rozmaitych obszarach, od 
programowania i eksperymentowania, po zajęcia 
artystyczne i poznawanie tajników historii.  W trakcie Dnia 
dla Edukacji odbędą się pokazy, koncerty  i przedstawienia 
przygotowane przez i dla młodzieży szkolnej. 

 

Festiwal  
Kreatywnej i Aktywnej Edukacji 

27.10.2018 (sobota)  

 
 

W jednym miejscu odwiedzający będą mogli poznać bogatą 
ofertę atrakcji najwspanialszych miejsc w Polsce, które 
potrafią łączyć wypoczynek i rekreację z edukacja i 
kreatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu. Przez 
cały dzień odbywać się będę otwarte dla wszystkich 
chętnych warsztaty, prezentacje, przedstawienia i zajęcia 
skierowane do rodzin i dzieci z całego województwa 
świętokrzyskiego oraz gości z całego kraju. 

Zapraszamy wszystkich od godziny 10 do 15.30 do 
Wojewódzkiego Domu Kultury oraz do Biblioteki 
Wojewódzkiej. w Kiecach. 

KONKURS 
Laur Mistrza Kreatywnej i Aktywnej Edukacji 

26.10.2018 (piątek)  

  
 

Dzieci młodzież i nauczyciele tworzą wspaniałe rzeczy. Czas 
to pokazać. Jeśli w Twojej szkole są zapaleńcy, nauczyciele 
i uczniowie pozytywnie zakręceni na poszukiwanie 
ciekawych i nietuzinkowych sposobów podejścia do nauki, 
eksperymentatorzy i niepoprawni fascynaci poświęcający 
swój wolny czas na przygodę z poznawaniem  
i eksplorowaniem najróżniejszych zakamarków wiedzy, to 
daj im się pokazać, rozwinąć skrzydła i zaistnieć. Niech 
wezmą udział w Konkursie o Laur Mistrza Kreatywnej i 
Aktywnej Edukacji. To może być każdy: jeden uczeń, 
nauczyciel, zespół uczniowski, klasa, albo cała szkoła. 
Wystarczy krótko opisać to co robicie i wysłać nam maila. 

 


