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O Nas 

Firma Nowoczesny Wymiar Edukacji - Warsztat Robotów, to projekt 

stworzony i realizowany przez młodych inżynierów, pasjonatów robotyki, 

którzy próbują zaszczepić w uczestnikach zafascynowanie nowymi 

technologiami, robotyką, programowaniem oraz zmienić stereotyp mówiący  

o tym, iż nauki ścisłe są nudne i trudne do opanowania. Zajęcia prowadzone są 

zgodnie z zasadą dydaktyki eksperymentalnej, tym samym wpisują się w nurt 

nowoczesnej edukacji.  

 

Nasza działalność polega na organizowaniu warsztatów dla dzieci i młodzieży, 

na których zajmujemy się konstruowaniem i programowaniem prawdziwych 

robotów. Uczymy pracy w grupach, pokazujemy praktyczne zastosowanie 

wiedzy zdobytej w szkole. Pobudzamy wyobraźnię i kreatywność, a także 

rozwijamy umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Na naszych 

zajęciach dzieci poznają zagadnienia związane z informatyką, matematyką, 

fizyką, programowaniem, itp. 



 

NOWOCZESNY WYMIAR EDUKACJI 

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12, 30
  e

www.warsztatrobotow.pl

Uzmysławiamy, propagujemy i przekonujemy, że nauki ścisłe takie jak wyżej 

wymienione nie muszą być nudne i traktowane jako zło konieczne, 

wykorzystanie zdobytej wiedzy ma za

Sposób prowadzenia zajęć znacznie odbiega od warunków szkolnych

 i przybiera formę nowoczesnych warsztatów, w których każdy uczestnik jest 

traktowany w indywidualny sposób. 

i korzysta z pomocy dydaktycznych takich jak lego Mindstorms NXT, laptop 

i wiele innych.  

Doświadczona kadra instruktorów robotyki, nowoczesny, mobilny sprzęt 

dydaktyczny oraz program edukacyjny czynią naszą ofertę wyjątkową

 i innowacyjną. 

Uczestnikami naszych zajęć 

młodzieży i dorosłych włącznie.

 

Współpracujemy ze szkołami:

- Podstawowymi, 

- Gimnazjalnymi, 

- Ponadgimnazjalnymi,

 

 

Kilka linków przedstawiających naszą działalność:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

HTTP://WARSZTATYROBOTOW.

HTTP://WARSZTATYROBOTOW.

HTTPS://PICASAWEB.GOOGLE.COM
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Uzmysławiamy, propagujemy i przekonujemy, że nauki ścisłe takie jak wyżej 

wymienione nie muszą być nudne i traktowane jako zło konieczne, 

wykorzystanie zdobytej wiedzy ma zastosowania w życiu codziennym.

Sposób prowadzenia zajęć znacznie odbiega od warunków szkolnych

i przybiera formę nowoczesnych warsztatów, w których każdy uczestnik jest 

towany w indywidualny sposób. Każdy uczestnik bierze czynny udział 

mocy dydaktycznych takich jak lego Mindstorms NXT, laptop 

Doświadczona kadra instruktorów robotyki, nowoczesny, mobilny sprzęt 

dydaktyczny oraz program edukacyjny czynią naszą ofertę wyjątkową

Uczestnikami naszych zajęć mogą być dzieci w wieku już od 5 roku życia do 

młodzieży i dorosłych włącznie. 

Współpracujemy ze szkołami: 

Ponadgimnazjalnymi, 

Kilka linków przedstawiających naszą działalność: 

/WATCH?V=RYD0R83IIPA 

/WATCH?V=XGYCIUOGPCC 

.PL/PL/MENU/START/-/GALERIA/0/12 

.PL/PL/MENU/START/-/AKTUALNOSCI/0/16/

COM/GEECON.ORG/GEECON4KIDS2014 

Dla których organizujemy: 

 

Uzmysławiamy, propagujemy i przekonujemy, że nauki ścisłe takie jak wyżej 

wymienione nie muszą być nudne i traktowane jako zło konieczne, 

tosowania w życiu codziennym. 

Sposób prowadzenia zajęć znacznie odbiega od warunków szkolnych 

i przybiera formę nowoczesnych warsztatów, w których każdy uczestnik jest 

Każdy uczestnik bierze czynny udział  

mocy dydaktycznych takich jak lego Mindstorms NXT, laptop  

Doświadczona kadra instruktorów robotyki, nowoczesny, mobilny sprzęt 

dydaktyczny oraz program edukacyjny czynią naszą ofertę wyjątkową 

mogą być dzieci w wieku już od 5 roku życia do 

/0/16/NOC-MATEMATYKI 
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- Systematyczne lekcje robotyki i programowania z naszym dojazdem do 

szkoły, oraz odbywające się w naszych własnych placówkach. 

 

- Interaktywne, jednodniowe mini szkolenia z robotyki i programowania  

z aktywnym udziałem uczniów, potrafimy zmienić zwykłą salę lekcyjną  

w laboratorium robotyki, w miejsce, gdzie pod okiem prowadzących, 

uczniowie zapoznają się z robotyką i programowaniem. Miniszkolenia 

odbywają się w blokach trwających 1, 2, 3 lub nawet 4 godziny lekcyjne. 

 

- Zajęcia wyjazdowe podczas tzw. Zielonych szkół. Nasz mobilny Warsztat 

Robotyki  dojedzie  w każdą część Polski. 

- Szkolenia w Krakowskim Parku Technologicznym , jako element programu 

organizowanych wycieczek do Krakowa, W naszym sąsiedztwie, znajduję się 

popularny Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, oraz Muzeum Lotnictwa 

Polskiego. 

 

Przykładowy program jednego spotkania: 

 

Uczniowie w dwuosobowych zespołach przez 45 minut konstruują zdolnego 

do poruszania się robota, wykorzystując w tym celu schemat budowy. Robot 

oprócz elementów konstrukcyjnych posiada 3 serwomotory, mikrokontroler 

oraz czujnik ultradźwiękowy (podobny do czujników parkowania 

stosowanych w nowoczesnych samochodach). W drugiej części zajęć 

zadaniem uczniów jest zaprogramowanie robota w taki sposób, aby za 

pomocą czujnika rozpoznawał przeszkody znajdujące się w jego zasięgu.   
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DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z WARSZTATÓW ROBOTÓW 
 

� Pobudzamy wyobraźnię i kreatywność poprzez  pokazanie sposobów 

tworzenia algorytmów rozwiązywania prostych problemów. 

 

� Dzieci i młodzież poznają w przyjazny i ciekawy sposób zagadnienia 

związane z takimi  dziedzinami jak : informatyka, matematyka, fizyka, 

programowanie. 

 

� Uczymy pracy w grupach oraz integracji, rozwiązujemy wspólnie 

problemy i zadania. 

 

� Praktycznie wykorzystujemy oraz poszerzamy wiedzę  zdobytą 

w szkole z zakresu nauk ścisłych,  takich jak matematyka, fizyka itp. 

 

Uczniowie: 

� Zyskują podstawowe informacje dotyczące świata robotyki. 

 

� Zdobywają wiedzę i uświadamiają sobie obecność i wartość robotów 

w życiu codziennym. 

 

� Uczą się obsługi blokowego środowiska programowania NXTG, 

opartego na profesjonalnych narzędziach programistycznych 

 tj.: LabView. 

 

� Rozwijają analityczne i logiczne myślenie 
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Pokazujemy inne zastosowanie komputera niż tylko do gier 

- jako narzędzie do twórczej pracy i zabawy. 

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z naszych szkoleń 
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Dzięki programowi zajęć możliwe jest ukształtowanie w uczniach działania 

twórczego, niestandardowego, wymagającego innowacyjnego myślenia oraz pracy 

w grupie. Zwiększenie kreatywności, tworzenia możliwości swobodnej 

eksploracji świata, budowania i weryfikowania własnych teorii poznawczych, 

twórczego rozwiązywania problemów oraz ich analizowania. Oprócz rozwoju 

zdolności konstruktorskich, dzieci uczestniczące w zajęciach nabędą również 

umiejętności programowania które na pewno przydadzą się w świecie gdzie 

robotyka i automatyka rozprzestrzeniają się niczym wirus zajmując coraz większe 

obszary naszego życia. 

 

Doświadczona kadra instruktorów robotyki, nowoczesny, mobilny sprzęt 

dydaktyczny oraz program edukacyjny czynią naszą ofertę wyjątkową i 

innowacyjną. 

 

CENNIK ZAJĘĆ: 

Zajęcia jednorazowe dla dzieci do 8 lat: 

• 1  godzinne – 20zł od uczestnika, 

• 2  godzinne – 40 zł od uczestnika, 

Zajęcia cykliczne 

• 1 godzinne – 18zł od uczestnika, 

• 2 godzinne – 30zł od uczestnika, 

Zajęcia jednorazowe dla dzieci powyżej 8 lat: 

• 2  godzinne – 40 zł od uczestnika, 

• 3  godzinne – 55 zł od uczestnika, 

Zajęcia cykliczne 

• 2 godzinne – 35 zł od uczestnika, 

• 3 godzinne – 50 zł od uczestnika, 

W przypadku płatności za cały semestr z góry cena jest  20% niższa. 


