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70 wydarzeń kulturalnych w Tygodniu Akademii Orange 

 
Rusza Tydzień Akademii Orange – coroczny finał otwartego programu grantowego Fundacji Orange. 
Zapraszamy na blisko 70 otwartych wydarzeń kulturalnych w całej Polsce, przygotowanych przez 
dzieci i młodzież pod opieką animatorów kultury. W trakcie Tygodnia Akademii Orange młodzi twórcy 
pochwalą się swoimi osiągnięciami – efektami 45 projektów nowoczesnej edukacji kulturalnej.  
 
Wśród niezwykłych wydarzeń, które zaistnieją na kulturalnej mapie Polski, znajdują się m.in. projekty street-
artowe, wystawa w lesie, uliczny zakład fotograficzny, przedstawienie chińskiego teatru cieni, gry edukacyjne 
„Namierz kulturę” i Geo-caching, pokazy umiejętności robotów Paint-Bot, warsztaty surdodizajnerów a także 
wernisaże, spektakle, happeningi, gry miejskie czy pikniki dla społeczności lokalnych. Harmonogram 
wydarzeń znajduje się na stronie www.akademiaorange.pl. Dobra wiadomość jest taka, że prawie wszystkie 
wydarzenia są otwarte i bezpłatne! 
 
Akademia Orange to jeden z najważniejszych programów realizowanych przez Fundację Orange. Daje on 
młodym możliwość sprawdzenia własnego potencjału twórczego i uruchomienia wyobraźni, wspierając ich  
w realizacji nieszablonowych inicjatyw kulturalnych. Przygotowuje ich do tego, by w przyszłości świadomie 
uczestniczyli w kulturze – jako jej odbiorcy, animatorzy, krytycy, twórcy. W twórczej przestrzeni Akademii 
Orange uczestnicy mają szansę poznania siebie i świata wokół, uwierzenia we własne możliwości, 
realizowania się na polu kultury oraz umiejętności świadomego posługiwania się jej mediami. 
 
Do tegorocznej edycji programu zgłoszono kilkaset propozycji projektów przygotowywanych w partnerstwie, 
czyli przez minimum dwie organizacje. Inicjatywy wybrane przez kapitułę konkursu nagrodzono grantami, 
umożliwiającymi ich realizację. Dzięki temu blisko 5 tysięcy dzieci i młodzieży mogło przez pięć miesięcy 
uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach edukacyjnych, rozwijać pasje i talenty. Na ten cel Fundacja Orange 
przeznaczyła 900 tysięcy złotych. 
 
Wartość intelektualna wypracowana w Akademii Orange trafia na portal www.akademiaorange.pl na licencji 
Creative Commons – uznanie autorstwa 3.0 Polska. Z tej ogromnej bazy inspiracji i wiedzy mogą czerpać 
wszyscy, zarówno doświadczeni animatorzy, jak i rozpoczynający przygodę z nowoczesną edukacją 
kulturalną. Cztery edycje Akademii Orange to ponad 170 zrealizowanych projektów i blisko 20 tys. młodych 
uczestników.  
 
Więcej informacji na temat Tygodnia Akademii Orange – www.akademiaorange.pl. 
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Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do 

zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne 

kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. 

Programy Fundacji: Akademia Orange, Edukacja z internetem, Orange dla Bibliotek, Pracownie Orange, Telefon do Mamy i Dźwięki 

Marzeń. Fundacja Orange została powołana w 2005 roku z inicjatywy Telekomunikacji Polskiej i PTK Centertel (spółki należące do 

Orange Polska) do realizacji celów społecznie użytecznych. 
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