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Stojedynka otrzymała dofinansowanie  

w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości”. 

Od 1września 2022 roku uczniowie podczas lekcji lub zajęć dodatkowych będą 

wykorzystywać pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu np. wirtualne laboratorium 

chemiczne Empiriusz, LEGO SPIKE Essential Robot Edukacyjny, maszynę do szycia Juno 

E1015 itp. 

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz 

ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych 

i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu otrzymaliśmy od państwa wsparcie 

finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności 

praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności 

decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost 

innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, 

w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek 

wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia 

dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności 

w tych obszarach przez uczniów.  

W ramach Laboratoriów Przyszłości Stojedynka otrzymała wsparcie finansowe na 

zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 

manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności 

myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 

i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy 

zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie 

w życiu codziennym.  

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne 

i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach 

innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  



 

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach „Laboratorium przyszłości” 

r. szk. 2022/2023 

 

Wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz 

LEGO SPIKE Essential Robot Edukacyjny 

Zestaw do programowania mikrokontrolerów 

Stacja lutownicza 

Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania 

Statyw do aparatu 

Gimbal 

Mikrofon 

Zestaw oświetlenia 

Mikroport  

Magformers Smart 

Pakiet STEM-TEM Korbo – klocki konstrukcyjne 

Pirograf – wypalarka  

Pistolet do klejenia na gorąco bezprzewodowy  

Imadło ślusarskie z kowadłem 

Zestaw wkrętaków 

Zestaw tarników do drewna (zdzieraki) 

Zestaw pilników ślusarskich 

Maszyna do szycia Juno E1015 

Blender z akcesoriami MPM 

Nóż do cięcia 

Rękawice ochronne 

 

 


