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Mali mogą Więcej edycja 2        
                                                                                                                                                              W imieniu Stowarzyszenia Mali Wielcy, 

 
bardzo dziękujemy za udział Państwa Szkoły w projekcie 

„Mali mogą Więcej edycja 2”, który został dofinansowany ze środków programu
„Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.

 
W szczególności chcielibyśmy podziękować:

 
Pani Dyrektor za okazane zaufanie, zainteresowanie oraz gotowość Szkoły do
udziału w projekcie rozwijającym kompetencje miękkie u dzieci. Uważamy, że

świadczy to o trosce Pani Dyrektor o rozwój swoich uczniów i chęci do dawania
swoim uczniom nowych narzędzi do zdobywania kluczowych umiejętności.

 
Pani Pedagog za  jej zaangażowanie w organizację  projektu   

w Szkole, w szczególności za przekazanie materiałów warsztatowych uczniom,
kontakt z Rodzicami uczniów oraz bieżące informowanie Stowarzyszenia  

o podjętych działaniach. Bardzo dobre przygotowanie uczniów do warsztatów
wpłynęło również na jakość przeprowadzonych warsztatów. Dzieci były

punktualne, miały przy sobie wszystkie materiały warsztatowe. Frekwencja na
warsztacie online była 100%. 

 
Warsztat online w ramach projektu „Mali mogą więcej edycja 2” bardzo spodobał

się Państwa uczniom. W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa
dwugodzinne warsztaty online z łącznie 12 uczniami klas III-VI, w czasie których
poruszone zostały tematy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

oraz z zakresu efektywnej nauki. 
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                                                                                                                                                               Nasi trenerzy w ciekawy sposób przekazali uczniom wiedzę, jak rozpoznać

symptomy konfliktu i zachować się adekwatnie do sytuacji w trakcie sporu. 
 

Na warsztacie dzieci uczyły się zastosować techniki efektywnego uczenia się   
 (np. przy zastosowaniu map myśli czy sposobu notowania wg. metody Cornella)

oraz poznały zasady efektywnej nauki. Uczniowie wykonywali ciekawe i
inspirujące ćwiczenia, używając przy tym materiałów zakupionych przez

Stowarzyszenie, a sfinansowanych z programu SPOŁECZNIK na lata 2019-2021.
 

 Warto podkreślić, że warsztaty odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze,
dzieci czuły się komfortowo, z chęcią zabierały głos i udzielały odpowiedzi oraz 

w trakcie warsztatu wykazywały się dużą kreatywnością.  
 

Uważamy, że projekt „Mali mogą więcej edycja 2” zakończył się sukcesem,
dziękujemy za możliwość współpracy z Państwa Szkołą. 

 
Prosimy obserwować fanpage naszego Stowarzyszenia.

 
Na stronie https://facebook.com/StowarzyszenieMaliWielcy 

znajduje się relacja z przeprowadzonego projektu oraz w przyszłości będziemy
umieszczać informacje o kolejnych organizowanych projektach społecznych,

które na pewno będą skierowane do dzieci ze szczecińskich szkół podstawowych.
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