
Program funkcjonowania Pracowni Orange w Węgrzynowicach 

na lata 2015-2016 

Idea Pracowni Orange w Węgrzynowicach 
 

Główną ideą działalności Pracowni Orange w Węgrzynowicach jest utrzymanie myśli przewodniej 

Fundacji Ex Litteris Libertas – Wolność Dzięki Wiedzy. Każda aktywność adresatów Pracowni 

skierowana jest na promowanie wiedzy i umiejętności. Niezależnie od tego czy są to konkretne 

zajęcia czy tylko rozrywka – wszystkie te wartości muszą być ukierunkowane na prawidłowy rozwój 

człowieka, a zwłaszcza dziecka. 

Wszystkie działania prowadzone w Pracowni Orange będą dodatkowo uzupełniane o wiedzę z 

zakresu Europy i Unii Europejskiej. Każda aktywność wiązać się będzie z „przemycaniem” wiedzy na 

temat krajów naszego kontynentu i tak np. w ramach zajęć plastycznych dzieci namalują znane 

obiekty w stolicach europejskich, w ramach gier multimedialnych poznają położenie poszczególnych 

państw, a w ramach zajęć muzycznych poznają słowa hymnu Unii Europejskiej. Dorośli będą mogli 

poznać techniczne i merytoryczne formy pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Baza pomysłów 

jest tu nieograniczona – zatańczymy wspólnie hiszpańskie flamenco czy grecką zorbę, zaśpiewamy 

angielską piosenkę i zarecytujemy niemieckiego Goethe’go; poczujemy smak prawdziwej włoskiej 

pizzy w ramach zajęć kulinarnych oraz zaprojektujemy stroje w stylu francuskiej Coco Chanel. 

Poczujemy Europę wszystkimi zmysłami i stworzymy prawdziwą „Pracownię Europejczyka”.  

Beneficjenci Pracowni Orange 
 

Pracownia Orange w Węgrzynowicach ma za zadania służyć całej społeczności Gminy Budziszewice i 

okolicznych miejscowości. Poszczególne typy aktywności realizowane w Pracowni skierowane będą w 

szczególności do: 

 dzieci w wieku 3-13 lat; 

 młodzieży w wieku 13-18 lat; 

 ludzi dorosłych; 

 lokalnie działających organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń; 

 nieformalnych grup społecznych; 

 kół zainteresowań; 

Cele Pracowni Orange 
 

 podwyższanie standardów edukacyjnych mieszkańców; 

 poszerzenie oferty edukacyjnej dostępnej na terenie gminy; 

 stały dostęp do szeroko rozumianych mediów; 



 integracja różnych grup społecznych; 

 rozwój dzieci i młodzieży; 

 umożliwienie rekreacji i pożytecznego spędzania czasu mieszkańców; 

 partycypacja z mieszkańcami całej gminy; 

 zapobieganie patologiom społecznym; 
 

Funkcje Pracowni Orange 
 

Pracownia w Węgrzynowicach ma za zadanie spełniać następujące funkcje: 

1. Funkcję dydaktyczną – wzorem lat ubiegłych w świetlicy w Węgrzynowicach odbywać się 

będą regularne zajęcia z informatyki i języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.  

2. Funkcję informacyjną – w Węgrzynowicach większość mieszkańców nie posiada stałego 

dostępu do Internetu, dlatego możliwość skorzystania z nowoczesnych mediów to przede 

wszystkim rozwój transferu wiedzy. Nawet osoby nie posiadające umiejętności obsługi 

komputera będą mogły liczyć na wsparcie dyżurującego informatyka. 

3. Funkcję reprezentacyjną – jako, że pracownia mieści się w świetlicy wiejskiej jest 

jednocześnie miejscem spotkań lokalnej społeczności np. zebrań wiejskich, prelekcji czy 

konferencji. Realizację tego typu spotkań uatrakcyjni nowoczesny sprzęt elektroniczny. 

Nowoczesne wnętrze to też świetne miejsce do przywitania znamienitych gości. 

4. Funkcję rekreacyjną – w czasie gdy w Pracowni nie będą odbywać się zajęcia, ani inne 

wydarzenia będzie ona dostępna dla lokalnej społeczności. Zarówno młodzież, jak i osoby 

starsze mogą tu spotkać się w swojej grupie rówieśniczej, obejrzeć wspólnie film lub zagrać w 

gry komputerowe.  

5. Funkcję integracyjną – każde przyjście do pracowni to przecież spotkanie nie tylko z 

komputerem, ale przede wszystkim z drugim człowiekiem. Wspólne spędzanie czasu – czy to 

wolnego czy to spędzonego na zajęciach to integracja mieszkańców i poszerzanie więzi 

interpersonalnych. 

Rodzaje aktywności 

Stałe aktywności Pracowni Orange 
 

Pracownia Orange w Węgrzynowicach będzie czynna od poniedziałku do soboty. W cyklu stałych 

aktywności świetlicy należy wymienić: 

1. Poniedziałki 14:30-18:15 – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży; 

2. Wtorki 15:00 – 18:00 – stały punkt informacji publicznej skierowany głównie dla dorosłych; 

Wtorki 18:00 – 20:00 – zajęcia z informatyki dla dorosłych 

3. Środa 10:00 – 15:00 – zajęcia ogólnorozwojowe skierowane głównie do dzieci; 

4. Czwartki 15:00 – 20:00 – europejskie sympozjum młodzieżowe; 

5. Piątki 15:00 – 18:00 – zajęcia z informatyki dla dzieci i młodzieży 

Piątki 18:00 – 20:00 – gry i zabawy multimedialne dla dzieci 

6. Soboty 09:00 – 12:00 – zajęcia Młodzieżowej Grupy Teatralnej Pod Wiązem 

Soboty 12:00 – 14:00 – gry i zabawy multimedialne 



Wydarzenia okolicznościowe 
 

Poza stałym programem Pracowni Orange należy wymienić następujące formy aktywizacji 

mieszkańców Gminy Budziszewice: 

1. Uroczyste otwarcie Pracowni Orange; 

2. Wieczór Halloween; 

3. Wieczór wróżb andrzejkowych; 

4. Spotkanie opłatkowe połączone z premierą Jasełek w wykonaniu Młodzieżowej Grupy 

Teatralnej Pod Wiązem i wręczeniem paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży; 

5. Dzień Babci i Dziadka 

6. Walentynki 

7. Dzień Wiosny – topienie Marzanny 

8. Dzień Matki 

9. Dzień Dziecka 

10. Zakończenie roku szkolnego połączone z premierą spektaklu Młodzieżowej Grupy Teatralnej 

Pod Wiązem  i wręczeniem nagród 

11. Program Wakacyjny 

Harmonogram działalności Pracowni Orange 
 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
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Rodzaje aktywności – wykaz szczegółowy 

Punkt informacji publicznej 
 

Punkt informacji publicznej przy Pracowni Orange w Węgrzynowicach to miejsce, do którego może 

się zwrócić każdy mieszkaniec z prośbą o pomoc w sporządzaniu dokumentów, naprawy komputera 



czy po prostu chęcią skorzystania z Internetu. Punkt czynny jest raz w tygodniu – we wtorki w godz. 

15:00- 18:00. Punkt nie pobiera opłat i zajmuje się m.in.: 

 pomoc w dokonywaniu rozliczeń podatkowych PIT; 

 pomoc w uzupełnianiu wniosków dotacyjnych; 

 pomoc w sporządzaniu dokumentów – CV, list motywacyjny, podanie, odwołanie i.in.; 

 pomoc w korzystaniu z serwisów internetowych – poszukiwanie pracy, sprzedaż/zakup 

towarów i usług, zakładanie, edytowanie i usuwanie kont na portalach internetowych; 

 pomoc w obsłudze komputera i urządzeń multimedialnych; 

 naprawa komputerów – w ramach możliwości; 

 

Europejskie sympozjum młodzieżowe 
 

Europejskie Sympozjum Młodzieżowe działa w każdy czwartek w godz. 15:00-20:00. Jak sama nazwa 

wskazuje zajęcia te przeznaczone są głównie dla młodzieży, choć zarówno młodsi i starsi będą mile 

widziani. Uczestnicy sympozjum w sposób multimedialny będą mieli przekazywaną wiedzę o Europie, 

m.in.: 

 zajęcia kulturalno-literackie; 

 zajęcia społeczno-geograficzne; 

 zajęcia taneczne; 

 zajęcia sportowe; 

 cykl zajęć z zakresu savoir vivre; 

 zajęcia kulinarne z przygotowywania europejskich potraw; 

 

Zajęcia ogólnorozwojowe 
 

Zajęcia ogólnorozwojowe – środy 10:00 – 15:00 skierowane są głownie dla najmłodszych. Są to 

zajęcia z zakresu sportu, zabaw psychoruchowych, łamigłówek, gier komputerowych, rytmiki, teatru 

improwizowanego, jak również zajęcia plastyczne, muzyczne i.in. 

 

Zajęcia z jęz. angielskiego 
 

Zajęcia z jęz. angielskiego odbywają się Pracowni Orange w poniedziałki w godz. 14:30-18:15. Zajęcia 

ukierunkowane są głównie na wiedzę z zakresu europejskich krajów anglojęzycznych – ich kultury, 

tradycji i odmienności. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych: przedszkole, klasy I-III 

oraz klasy IV-VI i gimnazjum. 

 



Zajęcia z informatyki 
 

Zajęcia z informatyki prowadzone są w piątki. W godz. 15:00-18:00 organizowane są zajęcia 

skierowane dla dzieci i młodzieży w podziale na trzy grupy wiekowe: przedszkole, klasy I-III oraz klasy 

IV-VI i gimnazjum. Zajęcia dotyczą multimediów, grafiki komputerowej, programowania, tworzenia 

stron internetowych jak również obsługi programów biurowych i użytkowych. 

W godz. 18:00-20:00 odbywać się będą zajęcia z informatyki dla dorosłych z zakresu posługiwania się 

systemem operacyjnym, programami użytkowymi oraz korzystaniem z sieci Internet. 

 

Zajęcia teatralne 
 

Zajęcia Młodzieżowej Grupy Teatralnej Pod Wiązem odbywać się będą w soboty w godz. 09:00-12:00. 

Celem grupy będzie wystawianie okolicznościowych spektakli teatralnych dla mieszkańców Gminy 

Budziszewice i okolicznych miejscowości. Premierę pierwszej premiery zaplanowano na grudzień 

2015 r. 

 


