
 

 

„Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 342” 

Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole 

Podstawowej Nr 342 . 

 

Projekt realizowany przez Dzielnicę Białołęka M.St. Warszawa i firmę Mały Inżynier 

• Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów 

oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. 

• Okres realizacji: 1.09.2020 – 31.08.2022 r. 

 

W ramach projektu nauczyciele prowadzą następujące zajęcia: 

1. Spotkania z królową – zajęcia z matematyki – celem zajęć jest pokazanie uczniom, 

że matematyka to królowa nauk i bez umiejętności matematycznych trudno zdobyć 

wiedzę z innych dziedzin. Podczas zajęć uczniowie kształtują kompetencje 

matematyczne, logiczne myślenie oraz wykonują wiele praktycznych zadań. 

2. Przyrodnicze laboratorium – Zajęcia te prowadzone są metodą eksperymentu, 

kształtują kompetencje matematyczno- przyrodnicze, umiejętność myślenia 

przyczynowo- skutkowego i świadomość wpływu działań człowieka na otaczające go 

środowisko. 

3. Język angielski – Zajęcia te nastawione są na rozwój umiejętności porozumiewania 

się w języku obcym, korzystanie z słownictwa i gramatyki w praktyce, przełamania 

bariery mówienia oraz ćwiczenia tworzenia i streszczania różnego rodzaju tekstów w 

języku obcym. Metody wykorzystywane podczas zajęć to między innymi gry, 

symulacje, storytelling itp. 

4. Warsztaty kodowania – Warsztaty z użyciem programu do nauki programowania, 

dzięki któremu uczniowie mają możliwość wykorzystania zasad matematyki w 

praktyce, kształtują kompetencje ICT, umiejętność logicznego i analitycznego 

myślenia  np. Scratch, KoduLab lub innego. Na zajęciach uczniowie tworzą wizualne 

aplikacje z grafiką , dźwiękiem i możliwością interakcji np. grę, quiz, kalkulator. 

5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych – zajęcia mają na celu 

rozwijanie kreatywności oraz inicjatyw poprzez gry planszowe, które stymulują realne 

sytuacje, dzięki temu uczniowie zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania w 

świecie przedsiębiorstw i ćwiczą umiejętność negocjacji, reagowania na sytuacje 

problemowe, pracy w grupie czy też radzenia sobie z porażką. 

6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej – Jest to 

przedsięwzięcie na rzecz społeczności szkolenej o charakterze interdyscyplinarnym. 

Uczniowie podczas zajęć przygotują wydarzenie w szkole angażując w nie 

społeczność szkolną. Zajęcia kształtują kreatywność oraz inicjatywność i kończą się 

zaprezentowaniem swojej pracy w formie np. przedstawienia teatralnego, wydania 

gazetki lub innych. 
 


