PLAN FESTIWALU KULTURY I NAUKI

26 marca
Centrum Kultury „Scena to dziwna”
Inauguracja godz. 10.00
Koncert i spotkanie z Darkiem Malejonkiem „Maleo” uczestnikiem wydarzeń na ukraińskim Majdanie „Kultura na krawędzi”
oraz
Wernisaż Anny Małeckiej – Beiersdorf „Wycinanka żydowska” 

	III Liceum Ogólnokształcące

XIII Powiatowy Konkurs z cyklu Wielkie Rocznice – Stefan Żeromski (konkurs, wykład)
godz. 10.00-13.00, aula III LO

	Muzeum Początków Państwa Polskiego
Spacer badawczy po Gnieźnie „Obcy w mieście”

godz. 13.00, zapisy pod nr tel. 61 426 46 41 w.221 lub mailowo edukacja@mppp.pl

	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie
Prezentacja adresowana dla pracowników poradni i zainteresowanych nauczycieli:

„Diagnoza w poradni psychologiczno-pedagogicznej w kontekście wielokulturowości”
godz. 12.00
miejsce – PPP Gniezno, ul. Kościuszki 7

	Zespół Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych 
„Dzień niemiecki”

godz. 10.00 aula ZSEO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
Bankiet na rozpoczęcie festiwalu w eSTeDe, przygotowany razem z OSW 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
Konkurs fotograficzny „Puzzle wielokulturowości w Wielkopolsce”
wręczenie nagród podczas inauguracji festiwalu

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
- Architektura na przełomie wieku XIX i XX na Ziemi Gnieźnieńskiej

- Fryzura przez kontynenty
godz. 14.30 eSTeDe

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
Wystawa tematyczna dotycząca wielokulturowości 
Wystawa będzie dostepna przez cały Festiwal w ZSOiZ w Trzemesznie


27 marca
Centrum Kultury „Scena to dziwna”
Warsztaty wycinanki żydowskiej 
godz. 11.00-13.00 eSTeDe (zapisy w eSTeDe)

	Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne
„Jak rozpocząć poszukiwania przodków” – spotkanie 

godz. 15.00-16.00 eSTeDe (zapisy w eSTeDe)

	III Liceum Ogólnokształcące

VI Powiatowy konkurs The Ultimate London
(konkurs, przedstawienie „Melting pot”, wykład)
godz. 10.00-13.00 aula III LO

	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
Wielokulturowość Trzemeszna na przełomie XIX i XX w. (prezentacja, wyjście na cmentarz)

godz. 9.45, miejsce – ZSOiZ w Trzemesznie

	GSW Milenium
10.00 „Wielokulturowość o budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa” dr Karolina   

     Tyc – Szmil
11.30 „Czy warto studiować – w ogóle? W Polsce? Za granicą?” prof. Dr nzw Lechosław Gawrecki
miejsce – GSW Milenium

	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gnieźnie
Warsztaty dla uczniów na temat: „Szacunek i akceptacja dla innych obyczajów i kultur” 

godz. 10.00, miejsce – PPP Gniezno, ul. Kościuszki 

	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłecku
„Nie poddaje się schematom…” - warsztaty antydyskryminacyjne dla licealistów 

      w godzinach dopołudniowych
godz. 12.00 eSTeDe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
godz. 11.00 Pokaz kuchni żydowskiej (prezentacja multimedialna + degustacja potraw) 
pracownia gastronomiczna ZSP nr 4
 
godz. 11.00 Pokaz kuchni ukraińskiej, ZSP we współpracy z I LO, w siedzibie CEG

	II Liceum Ogólnokształcące
godz. 12.00 I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o filmie. W tym roku temat przewodni to: Andrzeja Wajdy ekranizacje literatury polskiej. 

miejsce: II LO 

- VI Festiwal Piosenki Niemieckiej "Singen macht Spass". 
Finał odbędzie się dnia 27 marca 2014r. w godzinach: 10.30-14.00 w sali widowiskowej eSTeDe

Seminarium Duchowne 
VI Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych
godz. 9.30 – aula Seminarium Duchownego w Gnieźnie
	I Liceum Ogólnokształcące
10.00-14.00 Instytut Kultury Europejskiej 

Sesja naukowa dla nauczycieli, młodzieży wszystkich typów szkół oraz zainteresowanych poświęcona szeroko rozumianej wielokulturowości . W czasie konferencji zobaczymy projekty i prezentacje multimedialne (m.in. historia gnieźnieńskich Żydów, zapomniane nekropolie, kultura i architektura przełomu wieków, kultura a polityka, subkultury). 
równolegle:
Powiatowy konkurs „Potyczki z polszczyzną” dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych. 
oraz
Wernisaż „Odkryj w sobie artystę” (III edycja). Zdjęcia, instalacje, obrazy będą pokazywały wielokulturowość widzianą oczyma młodzieży. Imprezie towarzyszyć będzie degustacja potraw przygotowanych przez studentów IKE oraz młodych kucharzy z ZSP pod hasłem „Kuchnia różnych narodów”


     28 marca
Centrum Kultury „Scena to dziwna”
Zakończenie Festiwalu
14.00 „Fado – symbolika kultury portugalskiej” – wykład połączony z krótkim koncertem (zapisy w eSTeDe)
15.00 Spotkanie z Mamadou Diouf „Poznajmy się”  
19.00 Koncert Mamadou Diouf (zaproszenia dostepne w eSTeDe od 17 marca)

	Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne
„Zapoznanie się z księgami metrykalnymi i rysowanie drzewa genealogicznego” – spotkanie 

godz. 11.00-12.00 eSTeDe (zapisy w eSTeDe)

„Etymologia nazwisk” – spotkanie 
godz. 12.30-13.30 eSTeDe (zapisy w eSTeDe)


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie 
Warsztaty quilling 
godz. 11.00 eSTeDe (zapisy w eSTeDe)

	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
„Orfeusz i Eurydyka” Miłosza oraz pantomima

godz. 10.00, miejsce- ZSOiZ w Trzemesznie

	PWSZ 
9.00-10.00 “Trainspottinng has never been this good for the soul – a brief overview of the Shinkansen high – speed rail system as part of the technological and cultural heritage of Japanese society” – prezentacja w języku angielskim , mgr Karol Matysiak

10.15-11.15 “Kultura studiowania w Holandii i w Niemczech” – prezentacje Erasmusów PWSZ w Gnieźnie (Michał Szczepanowski, mgr Karol Matysiak)
11.15-11.45 Zwiedzanie wystawy „Techniki zapisu informacji – od glinianej tabliczki do MPEG4 – wynalazki różnych kultur” – Instytut Informatyki (dr inż. E. Sroczan, dr inż. R. Sobkowiak) 
miejsce: Kampus PWSZ, ul. Wrzesińska 43-55, bud. 4

	GSW Milenium
12.00 „Praca za granicą – jak sobie poradzić z wielokulturowością?” dr Peter Odrakiewicz

miejsce – GSW Milenium

	I Liceum Ogólnokształcące

„Dzień z matematyką”


9.00-11.00 Konkurs SUPERMATURZYSTA pod patronatem PWSZ

11.20 – 12.20 Wykład przy współpracy z PWSZ „Dlaczego ucyfrawiamy świat?”

9.00-10.30 Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieźskiego w SUDOKU

12.30-12.50 Prezentacja

13.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

miejsce: I LO

