
 
 
 
 
 

 „Mądre pszczółki =pyszny miód – program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie 
gminy Pszczółki” 

 
 

Działania zrealizowane w  Szkole Podstawowej w Pszczółkach: 
 

1. Wyposażenie w sprzęt do pracowni przyrodniczej, matematycznej i do zajęć dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych SPEDU. 
 

2. Organizacja zajęć z uczniami: 
 

a) Robotyka – 1 grupa 
 
Robotyka to jedna z 6 grup, jakie będą odbywały zajęcia w naszej szkole. Dzieci poznawały urządzenia, które 

funkcjonują dzięki programom komputerowym. Uczyły się obsługi programu umożliwiającego tworzenie i działanie 
robotów. Na kolejnych zajęciach tworzyły własne programy, a następnie budowały własne roboty. 

 
b) Logopedia – 3 uczniów (zajęcia indywidualne) 

 
 
W specjalnie utworzonym gabinecie logopedycznym dzieci pod opieką logopedy w cyklu 20 godzinnym 

przechodzą terapię wad wymowy. 
 

c) Gra biznesowa - 4 grupy 
 
Podczas zajęć dzieci poznawały zasady funkcjonowania firm i przedsiębiorstw. Tworzyły własne logo, walutę 

oraz sprzedawały towary. Udało się wyłonić prawidłową strukturę zatrudnienia (prezes, księgowa, logistyk, pozostali 
pracownicy). Zajęcia sprawiały dzieciom wiele radości i miłego zaskoczenia w rozwiązywaniu zadań. Przed i po 
zakończeniu zajęć uczniowie wypełniali testy. 

 
 

3. Organizacja szkoleń dla nauczycieli: 
 
a) TIK na TAK – 20 nauczycieli SP Pszczółki  

 
W ramach w/w projektu 2 grupy nauczycieli wzięło udział w szkoleniu TIK na TAK. Przed i po zakończeniu 

szkolenia uczestnicy wypełniali test. Po uważnym okiem trenera prowadzącego szkolenie nauczyciel  poznawali 
platformy edukacyjne, wyszukiwali informacyjne, tworzyli własne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności, itp.  
 

b) J. ang. techniki pamięciowe- 1 grupa, w tym 4 nauczycieli z SP Pszczółki 
 

Uczestnicy zajęć poznawali zasady funkcjonowania mózgu, wykorzystywania umiejętności kojarzenia i nauki 
słownictwa i zasad w językach obcych. Pracowali z pomocą trenerów przy wykorzystywaniu gier dydaktycznych i 
umiejętnego stosowania środków sprzyjających szybkiej i dobrej nauce lingwistycznej. 
 

c) J. ang. TIK – 1 grupa, w tym 4 nauczycieli z SP Pszczółki 
 

Pod bacznym okiem trenera nauczyciele korzystali m.in.  z platform edukacyjnych, które mogą być 
wykorzystywane przy nauce języka obcego. 
 

d) Arteterapia – 1 grupa, w tym 4 nauczycieli z SP Pszczółki 
 
 

Grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu Arteterapii. Udało się poznać zasady radzenia sobie z emocjami, 

wykorzystując techniki artystycznego wyrazu, umiejętność okazywania i pokazywania swoich emocji. 

Podczas zajęć powstało wiele prac. 

 



 
 
 
 

e) Gra Biznesowa – 1 grupa, w tym 4 nauczycieli z SP Pszczółki  
 
 

Po raz pierwszy grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu Gry Biznesowej. Uczestnicy zapoznali się z 
zasadami tworzenia, funkcjonowania przedsiębiorstw, obrotu gotówką, zasadami promocji, marketingu, zysków                     
i strat. Każdy z uczestników był podany testowi przed i po zakończeniu zajęć. 
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