Zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne do udziału w całorocznym programie warsztatów
Szkoły Majsterkowania® dla dzieci. Przyjeżdżamy do przedszkoli i szkół.

Informacja o terminach warsztatów tel 728 330 111
Co będzie się działo w czasie warsztatów majsterkowania w Waszym przedszkolu lub szkole?
Dzieci otrzymają sosnowe deski, elementy łączeniowe oraz prawdziwe
narzędzia. Pod okiem wykwali kowanych instruktorów stworzą
samodzielnie projekt, który zabiorą do domu mogąc bawić się i używać go
jeszcze długo po zakończeniu zajęć.
Warsztaty obudowane są dodatkowo multidyscyplinarną wiedzą.
Czego uczą się dzieci uczestnicząc w warsztatach
Szkoły Majsterkowania®?

- każdy warsztat obudowany jest wiedzą techniczną z zakresu międzynarodowego nurtu edukacyjnego
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)

- Szkoła Majsterkowania® spełnia wymogi realizacji podstawy programowej
- dzieci rozwijają umiejętności praktyczne, analityczne, kreatywne i społeczno-emocjonalne, tak cenione we
współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie

- pokazujemy jak wyjść poza standardowe myślenie o zabawie i zabawkach otwierając drzwi do wyobraźni
- wzmacniamy dzieci psychicznie poprzez maksymalną samodzielność w procesie tworzenia projektu
- dziecko zabierając swoje dzieło do domu ma namacalny dowód, że potra wymyślać, tworzyć coś poważnego,
coś ze świata dorosłych

- partnerem Szkoły Majsterkowania® i Akademii Aktywnych i Kreatywnych® jest międzynarodowa rma Bosch®
Odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania:

-

program i tematyka warsztatów przystosowana jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
dziewczynki z zaangażowaniem wchodzą w świat wiedzy technicznej (globalny trend „Kobiety w IT”)
w programie Szkoły Majsterkowania® dzieci mogą uczestniczyć pełne 4 lata (projekty nie powtarzają się)
roczny program to 8 warsztatów (cały program czteroletni to realizacja 32 projektów)
istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ilości warsztatów
opłata semestralna 160 zł, opłata roczna to 320 zł (2021/2022)
zajęcia pilotażowe lub jednorazowe to 40 zł od dziecka
dziecko nieobecne otrzymuje zapakowany zestaw materiałów z instrukcją wykonania projektu w domu
warsztaty trwają 45-60 minut; prowadzone są w grupie 15-25 osobowej, przez 2-3 wykwali kowanych
instruktorów; warsztaty są bezpieczne dla dzieci; zabezpieczamy stoły

Maksimum zabawy, minimum zabawek, to motto, którym kierujemy się każdego dnia tworząc projekty dla dzieci.
Zajmujemy się prowadzeniem rozwijających warsztatów dla dzieci od 2003 roku.

www.szkolamajsterkowania.pl
www.DIY4kids.eu
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Program Szkoły Majsterkowania® merytorycznie wspierają:

